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9.02 - IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PGD 
 

 
IZJAVA 

o varstvu pred požarom 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 
87/01, 110/02, 105/2006) in v skladu s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni 
list RS, št. 28/05, 132/2006) ter Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji 
(Uradni list RS št. 66/04, 54/05) izjavljamo, da smo pri izdelavi dokumentacije za:  
 
OBJEKT:  

VARSTVENO DELOVNI CENTER  
NOVA GORICA 

 
PREDMET:  
 

Zasnova požarne varnosti – faza PGD 

 
upoštevali naslednje zakone, pravilnike, standarde in tehnične predpise 
Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 
105/2006) 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05) 
Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 132/2006) 
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, 66/04, 54/2005) 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični 
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 54/05) 
Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh 
ZES (Uradni list SRS, št. 18/77, RS, št. 4/92, 29/95, 96/02, 110/02) 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Uradni list RS, št. 
64/94, 33/00 Odločba US.: U-I-313/98, 87/01, 41/04) 
Zakon o obrambi in zaščiti ZOZ (Uradni list RS, št. 15/91 (18/91 - popr.), 64/94, 
82/94) 
Objekt je projektiran na osnovi 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah z 
uporabo Tehničnih smernic TSG – 1 – 001: 2007 
 
in ostalih zakonskih predpisov in normativov, ki so navedeni v nadaljevanju 
predmetne študije požarne varnosti.  
 
 

  Odgovorni projektant:  
 
 

 Stanko OŽBOT, dipl. var. inž.  
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STROKOVNI PISNI DEL ZASNOVE 

1. OPIS ZASNOVE OBJEKTA 

• - Lokacija objekta 

Objekt je lociran v Novi Gorici ob zaključku Sedejeve ulice, ki vodi iz križišča z 

Vojkovo cesto mimo cerkve do policijske postaje. Objekt je lociran v neposredni 

bližini gasilske brigade Nova Gorica.  

• - Velikost objekta in klasifikacija  

Objekt je pravokotne oblike, tlorisnih dimenzij 38,00 x 16,50 m in etažnosti P+2; 

Objekti je poleg osnovne delitve razdeljeni tudi na posamezne požarne sektorje.   

Približne tlorisne površine posameznih požarnih sektorjev so  naslednje: 

Požarni sektor  Površina (m2) 

PS 1 stopnišče z dvigalnim jaškom  33,00 

PS 2 kotlovnica 13,75 

PS 3 pritličje  484,00 

PS 4 prvo nadstropje  530,00 

PS 5 drugo nadstropje 530,00 

   

Varstveno delovni center; glede na tlorisno površino in namembnost (Pravilnik o 

požarni varnosti v stavbah; priloga 1 – razvrstitev stavb glede na požarno 

zahtevnost) uvršča med Požarno zahtevne stavbe in sicer : 

12740 - druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: stavbe v katerih se 

lahko hkrati izobražuje manj kot 100 oseb s posebnimi potrebami.  

Celoten objekt glede na požarno klasifikacijo razvrstimo med požarno zahtevne 

stavbe. Objekt ne presega merila za izdelavo Študije požarne varnosti po Pravilniku 

o študiji požarne varnosti. Objekt je namenjen za največ do 40 varovancev ki bodo 

delali v centru in še do 10 ljudi osebja in obiskovalcev.  

Za objekt je potrebno izdelati Zasnovo požarne varnosti.  

• -  Gradbeni proizvodi 

 
Objekt bo konstrukcijsko zasnovan kot konstrukcija nosilnih AB zidov z AB 

ploščami. Temelji bodo pasovni in točkovni, pod jaškom dvigala pa bo izvedena AB 

plošča, ki bo z AB zidom stopničasto povezana s pasovnimi temelji. Predelne 

nenosilne stene bodo izdelane s Knauf suhomontažnimi ploščami na jekleni ali alu 
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podkonstrukciji, debeline 10 cm, Knauf sanitarne stene z vgrajenimi vertikalami 

kanalizacije bodo debeline 25 cm.  

 
Stopnišče bo prav tako AB, tri ramno z vmesnimi podesti.  
 
Vse stropne plošče bodo AB, debeline 25 cm.  
 
 

 

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOŠKIH PROCESOV, KI SE BODO ODVIJALI 

V OBJEKTU 

 

Program VDC predvideva varstvo do 40 varovancev. Poleg prostorov v objektu so za 

potrebe VDC namenjeni tudi zunanje površine.  

Dostop v objekt je na nivoju pritličja tako za varovance kot tudi servisni dostop. 

Pritličje: Vhod v objekt je z zahodne strani v osrednjem delu objekta. Tik ob vhodu 
sta stopnišče in dvigalo v nadstropje ter WC za invalide, sledi hall, kjer je izhod tudi 
na vrtno (vzhodno) stran objekta. Tu so tudi sanitarije za obiskovalce.  
V severnem traktu je locirana razdelilna kuhinja s shrambo. Dostop v kuhinjo je 
preko hodnika s severne strani objekta. Tu so še garderoba ter sanitarije za 
zaposlene v kuhinji in prostor vzdrževalca. V vogalu med stopniščem in kuhinjo se 
nahaja kotlovnica. Kuhinja je preko posebnega prostora za izdajo hrane povezana z 
jedilnico. Osrednji prostor v pritličju je jedilnica, ki je predvidena tudi kot večnamenski 
družabni prostor. Od kuhinje je ločena z dvižnimi rolo vrati. S hallom pa je povezana 
z drsnimi vrati, tako da je mogoče oba prostora povezati v še večji prostor za razne 
prireditve. 
V južnem traktu sta dve delavnici ter skladišče, do katerih je dostop iz halla po 
hodniku mimo sanitarij in garderob varovancev ter prostora za nego. Ob delavnicah 
sta skladišče ter prostor za shranjevanje vrtnega orodja z lastnim dovozom in 
vhodom. Med delavnicama je prostor za strokovnega delavca.  
Prvo nadstropje: Desno ob stopnišču se nahaja garderoba s čajno kuhinjo in 
sanitarijami za zaposlene. Severni trakt je namenjen pisarniškim prostorom. V 
osrednjem delu so garderobe varovancev s čajno kuhinjo in sanitarije s prostorom za 
nego ter manjši večnamenski prostor. Garderobe in večnamenski prostor imajo 
dostop na balkon. V južnem traktu sta tako kot v pritličju dve delavnici s skladiščem 
in prostorom za strokovnega delavca. Ena delavnica je povezana s trim kabinetom in 
sobo za pomirjanje. 
Drugo nadstropje je v celoti namenjeno bivalni skupnosti s spremljevalnimi prostori. 
Desno ob stopnišču sta prostora za umazano in čisto perilo. V osrednjem delu so 
prostor za osebje ter prostor za zdravstveno dejavnost ter sanitarije za strokovnega 
delavca. V severnem traktu sta stanovanjski skupini, v katerih lahko bivajo po štirje 
varovanci. V osrednjem delu je prostor za osebje, prostor za zdravstveno dejavnost 
ter sanitarije za osebje. V južnem traktu sta dve stanovanjski skupini, v katerih lahko 
prebiva po šest varovancev.  
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Strešna terasa: Streha je zasnovana kot ravna pohodna streha, ki služi kot terasa 
za sprostitev in rekreacijo varovancev.    
 

3. SEZNAM POŽARNO NEVARNIH PROSTOROV IN OPRAVIL 

 

Objekt in požar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamičen sistem, ki se 

zaradi poteka požara spreminja. Potek požara je odvisen od tako imenovanega 

požarnega potenciala, torej od vrste in količine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. 

Na potek požara in hitre spremembe močno vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in 

pasivne požarne zaščite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter 

lastnosti uporabnikov objekta. 

 
Razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost 
 
Po strokovni oceni bo v prostorih objekta, odvisno od namembnosti, požarne 
obremenitve Qm (MJ/m2) in nevarnost nastanka požara (A) podane v 
preglednici. 

Namembnost  Požarna 
obremenitev MJ/m2 

Nevarnost za 
nastanek požara A) 

Sanitarije 80 Zmanjšana 
Garderobe 400 Normalna 
Skladišča  800 Normalna 
Bivalni del 600 Normalna 
Čajna kuhinja 600 Normalna 
Prostor za čistila 600 Normalna 
Varstvena skupina 600 Normalna 
Jedilnica 500 Normalna 
Delavnica 600 Normalna 
Opomba: Po SIA 81: Ocena požarnega tveganja; Računska metoda, Dokument št. 81. 
 
Ocenjene požarne obremenitve glede na predvideno namembnost so 
normalne, razen v sanitarijah kjer je obremenitev zmanjšana.  
 

4. OCENA POŽARNE NEVARNOSTI 

4.1  Možni vzroki za nastanek požara 

Vzroki za nastanek požara so naslednji: napake na električnih instalacijah 
in električnih napravah, neustrezna vzdrževalna dela, udar strele, nered in 
nečistoča, puščanje gorljivih materialov v bližini virov toplot, človeški 
faktor – uživanje alkohola in kajenje, odvržen cigaretni ogorek v koš za 
odpadke, namerno povzročen požar. 
 
Ker je največkrat vzrok požara človeški faktor, je potrebno uporabiti čim 
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manj gorljivega gradbenega materiala v zgradbi, to je materiala s hitrim 
širjenjem po površini. Na evakuacijskih poteh pa je potrebno zagotoviti 
negorljiv material. Organizirati je potrebno nadzor nad prostori centra, še 
posebej tam, kjer se lahko gibajo in delajo varovanci.  
 

 - Glavni vzroki za nastanek požara po posameznih dejavnostih v objektu so lahko: 
• napake na električnih instalacijah (pregrevanje električnih elementov in 

naprav oziroma kratek stik), 
• kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrženi ogorki, 
• uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na 

nedopusten in nezavarovan način (opustitev požarne straže), 
• opuščanje zahtev iz te zasnove pri uporabi objekta – neustrezno pripravljen 

požarni red oziroma neupoštevanje zahtev iz požarnega reda,  
• namerni požig, 
• udar strele. 
 

 - V požaru so lahko kritične sledeče vrednosti za ljudi (v času evakuacije): 
- temperatura dima pod stropom (h > 2m) višja od 93°C, 
- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m višja od 49°C, 
- padec koncentracije kisika pod 16 vol%, 
- preseganje koncentracije ogljikovega monoksida CO > 30000 ppm, 
- preseganje koncentracije ogljikovega dioksida > 5%.  
 

 - Kritični parametri požara za gradbene elemente so: 
- kritična temperatura za AB konstrukcijo je 800°C, 
- les in papir se vnameta pri gostoti sevalnega toka nad 12,5 kW/m2, les 

začne goreti pri temperaturi nad 250°C, kurilna vrednost lesa in papirja 
(kartona) je ca 18 MJ/kg. 

 
 -  Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, preprečuje možnost orientacije 

in dodatno ogroža osebe. Pri določevanju ukrepov za varstvo ljudi in premoženja 
pred požarom je skladno s zasnovo požarnega varstva izbran tak obseg aktivne 
in pasivne zaščite objekta, da ne prihaja do kritičnih vrednosti za ljudi (v času 
evakuacije) in kritične vrednosti za konstrukcijo. 
 

  Med značilnosti objekta štejemo arhitekturne in gradbene značilnosti, notranjo 
opremo, izvedene požarnovarnostne naprave ter mikro in makro klimatske 
pogoje. Našteti dejavniki vplivajo na čas evakuacije, razvoj požara v objektu in 
nastanek ter širjenje produktov izgorevanja. Objekt ima značilnosti, ki vplivajo na 
požarno varnost. Mednje spadajo predvsem:  
- vrsta in količina gorljivih snovi v objektu, 
- vpliv geometrije in velikosti prostora na širjenje požara, 
- položaj vrat in oken, 
- stopnja aktivne in pasivne požarne zaščite, 
- vrsta prezračevanja v objektu (naravno ali mehansko), 
- vrsta konstrukcije , 
- obložni materiali  
- možnosti za nastanek požara (ponoči, podnevi, letni čas), 
- možnosti reševanja in gašenja (kategorija najbližje gasilske enote, 

oddaljenost, oprema). 
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4.2  Vrste ter količina požarno nevarnih snovi 

 -  Skupna ocena požarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno požarno 
obremenitev in prenosno požarno obremenitev. Vgrajena požarna 
obremenitev je merilo za delež vgrajenih gorljivih materialov v objektu (nosilna 
konstrukcija, stropovi, zunanji in notranji zidovi) in njihov vpliv na širjenje požara. 
Prenosna požarna obremenitev vključuje vso toplotno vsebnost v požarnem 
oddelku (požarni sektor, požarna celica), kot bi vse prenosne snovi v celoti 
zgorele glede na tlorisno površino obravnavanega požarnega oddelka. 
Nevarnosti, ki izvirajo iz vsebine zgradbe v obliki prenosnih naprav, snovi in 
blaga, neposredno določajo potek požara. 
 
V obravnavanem objektu ne bo prisotnih nevarnih vnetljivih snovi razen plina, ki 
se uporablja za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v vsakem objektu posebej.   
 
Prisotnost požarnih in eksplozijsko nevarnih snovi 
Za varno uporabo vnetljivih in gorljivih snovi smo preverili vrelišče, vžigno 
temperaturo, parni tlak, relativno gostoto glede na zrak in topnost v vodi, kritično 
temperaturo, eksplozijsko območje ter plamenišče. Podatki o požarnih in 
eksplozijsko nevarnih snoveh, ki se bodo trajno ali začasno nahajale v 
obravnavanem objektu, so zbrane v sledeči tabeli: 
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Preglednica 1: Ocenjene požarne obremenitve prostorov Qm 
 
 
Požarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, 
skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). 
Predstavlja skupno količino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sežigu vseh 
gorljivih materialov v prostoru. 
 
 
Požarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek požara (A) so odvisne od 
vrste in količine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno 
podano namembnost po metodi SIA 81, oziroma so določene na osnovi količine 
in kurilnih vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih. Glede na požarno 
obremenitev in uporabo negorljivih in težko vnetljivih gradbenih materialov pri 
izvedbi prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko požarno 
obremenitvijo (< 1GJ/m²).  
 
Požari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razširijo počasi oziroma z 
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normalno hitrostjo. Vsi prostori objekta razen sanitarij, so nadzorovani z aktivnim 
sistemom javljanja požara (AJP). V primeru pojava dima ali/in nastanka požara je 
ogroženost oseb majhna glede na način in stopnjo zavarovanja objekta s sistemi aktivne 
požarne zaščite (sistem javljanja požara, varnostna razsvetljava). Nevarnosti za nastanek 
požara veljajo ob normalni in predvideni rabi prostorov. 

   

4.3  Pričakovani potek požara in njegove posledice 
 

   V obravnavanih prostorih objekta je pričakovati v prvi vrsti požare značilne za 
gorenje trdnih snovi, v drugi vrsti (plinska trošila v kurilnicah) pa požare plina. V 
prvem primeru (gorenje trdih snovi) pričakujemo požare normalnega razvoja, v 
drugem primeru pa požare hitrega razvoja in zaradi prisotnosti ostalih gorljivih 
snovi v prostorih tudi bolj intenzivne. Pričakovano trajanje požara glede na 
predvidene sisteme požarne zaščite objekta, kakor tudi bližino ustrezno 
usposobljene gasilske enote, ne bo presegalo časa 30 min. V tem času glede na 
poznavanje razvoja požara praviloma ne more priti do polno razvitega požara (T 
< 500°C). Pri gorenju nastale temperature lahko dosegajo tudi 600°C in več, če 
požar ni pravočasno omejen. 

   

 

5.    UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 

 
 5.1 Zasnova požarne zaščite v objektu 
  Zasnova varstva pred požarom za predviden objekt je zasnovana na 

naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe: 
- varni evakuaciji ljudi na požarno varno stopnišče in od tam v pritličju na 

prosto, 
- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, ki so ustrezno tehnično opremljene, 
- zadostni nosilnosti konstrukcije za določen čas v primeru požara,  
- ustreznim požarno varstvenim lastnostim obložnih materialov, 
- omejeni možnosti za nastanek požara in omejitev širjenja požara po objektu - 

omejitev požara na del požarnega sektorja oziroma na del etaže ter 
preprečitev širjenja požara na sosednje objekte, 

- zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji 
hidranti, notranji hidranti v garažnem delu objekta in gasilni aparati), 

- preprečevanju širjenja požara med prostori različnih namembnosti, 
- zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, 

kateri so tehnično opremljeni v skladu SIST DIN 14090 – Površine za gasilce 
na zemljišču, 

- zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe objekta, 
- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reševalcev v objektu,  
- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra 

intervencija ter ostali organizacijski ukrepi,  ki jih mora vsebovati tudi požarni 
red (pregledi in kontrole morajo biti s postopki in periodiko pripravljeni tudi v 
prilogah k požarnem redu). Predmetna zasnova požarne varnosti navaja 
ukrepe, ki jih mora zajemati požarni red. 

 
Požarna obremenitev je majhna, nevarnost za nastanek požara je običajna. 
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Razvoj požara v objektu bo normalen, nevarnost zadimljenja bo normalna ob 
izbiri ustreznih materialov. Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo 
glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov s 
prenosnimi gasilnimi aparati ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi 
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev. 
 
Cilji požarne zaščite temeljijo na: 
- varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara, 
- varovanju premoženja, da je največja škoda (zaradi ognja) omejena na del 

objekta oziroma na požarni sektor, 
- preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in 

obratno, 
 
Cilj zaščite objekta je zavarovanje oseb v objektu v največji možni meri, kot to 
omogoča stanje tehnike in vzporedno kot rezultat maksimalne zaščite oseb, tudi 
omejitev največje možne škode samo na del požarnega sektorja.  
Ob upoštevanju ukrepov in zahtev te zasnove, ki morajo biti s postopki in 
periodiko vneseni tudi v priloge k požarnemu redu, je zagotovljeno varno 
obratovanje objekta, hkrati pa je ustrezna tudi varnost objekta pred požarom. 
 
Zahteve za razdelitev objektov v požarne in dimne sektorje ter v morebitne 
nadaljnje delitve 
 
Objekti so v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektorjev. Glavna 
razdelitev na požarne sektorje zagotavlja, da dolžine poti na požarno varno 
stopnišče in v pritličju na prosto ne presegajo dopustnih dolžin, kot jih 
predvideva ta zasnova požarne varnosti ter, da je preprečen prenos požara med 
prostori različnih namembnosti in lastnikov. S stopnjo požarne ločitve (požarna 
odpornost) so gradbeni elementi označeni tudi v grafičnih prilogah k zasnovi 
požarne varnosti. 
 
Instalacijski jaški so deloma ločeni med etažami deloma pa so jaški v celoti 
požarno ločeni – dimniki, ki so požarno ločen od tal do vrha.  
 
Dimni sektorji 
Razdelitev na dimne sektorje je dosežena z delitvijo objekta na požarne 
sektorje.  Vsako nadstropje je požarni sektor in s tem tudi dimni sektor. 
 

  Zunanja hidrantna mreža dva obstoječa hidranta morata zagotavljati minimalno 

10 l/s vode za gašenje. TSG-1-001, Dodatek 2 Tabela 1 (Stavbe, prostornine do 

20.000,00 m3.   

   

 5.2 Požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta 
   

  Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter razvrstitev med prostore s 
specifično požarno obremenitvijo, je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s 
sledečimi minimalnimi zahtevami skladno s Tehnično smernico TSG-1-
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001:2007: 
- nosilna konstrukcija objekta vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB stene 

debeline 15 do 30 cm in opečne stene debeline 25 cm – ustreza): 
R 60 

- stene med požarnimi sektorji  vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB stene 
debeline 15 cm in opečne stene debeline 30– ustreza, za knauf stene je 
potrebno pridobiti certifikat): v mansardi morajo tesno nalegati na strešno 
konstrukcijo, ki je obložena s knaf ploščami, ki morajo v pasu 1,5 m ob steni 
požarnega sektorja zagotavljati požarno odpornost 60 minut 
EI 60 

- instalacijski jaški, ki niso med etažami prekinjeni vsaj 60 minutno požarno 
odpornost (15 stene debeline 20 cm – ustreza, za knauf stene je potrebno 
pridobiti certifikat): EI 60 

- vrata med požarnimi sektorji – stopnišče in druge vsaj 30 minutno požarno 
odpornost opremljena s samozapiralom, izolativna (certifikat): EI 30-C 

- medetažna konstrukcija vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB plošča 
debeline 25 cm – ustreza): REI 60 

- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med požarnimi sektorji 
znotraj objekta zatesnijo s požarno zaščito prebojev skozi požarne sektorje, 
EI 60  

- instalacijski jaški in preboji skozi prehode skozi požarne sektorje se zatesni z 
materiali enake požarne odpornosti kot stene (certifikat materialov), EI60 

- obložni materiali fasade bodo iz negorljivih materialov in s tem izpolnjujejo 
zahteve, 

- uporabljeni materiali bodo takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim 
zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. 

 
Požarna odpornost nosilne konstrukcije je določena skladno z Tabelo 4 

Tehničnih smernic TSG-1-001-2007.  Za najvišje nadstropje ni zahtev po požarni 

odpornosti konstrukcije.  

   

 5.3 Določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne 
lastnosti zunanjih delov objekta  

   

  Obravnavani objekti bodo samostojno lociran ob koncu ulice. Od sosednjih 
parcelnih mej je objekt oddaljen več kot 10 m, oziroma več kot 5 m od parcel v 
javni rabi na katerih ni dovoljeno graditi. Medsebojna oddaljenost  med 
načrtovanim in najbližjim objektom je minimalno 17 m. Odmiki obravnavanih 
objektov od sosednjih so zadostni glede na ureditev objekta, višino objekta ter 
zasnovo požarne varnosti. Odmiki odprtin med posameznimi požarnimi sektorji 
in vrsta vgrajenih materialov ustrezajo zahtevam smernic in s tem preprečujejo 
preskok ognja iz enega na drugi objekt in obratno.   

   

 5.4 Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov 
   

  V skladu z arhitekturnimi načrti bodo v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi in deli 
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objekta skladno s predpisi o gradbenih proizvodih. (Predvidena vgradnja 
gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbišču iz gradbenih 
materialov): 
- zunanji obodni zidovi objekta – negorljivi (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma 

Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), 
- notranja nosilna konstrukcija objekta – negorljiva (razred A1, A2/DIN 4102 

oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES) 
- nosilne stene objekta – negorljive (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma Direktiva 

Sveta CPD 89/106/ES), 
- predelne in nosilne stene objekta – negorljive (razred A1/DIN 4102 oziroma 

Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), 
- medetažna konstrukcija objekta – negorljivi (razred A1, A2/ DIN 4102 

oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), 
- strešna konstrukcija – negorljiva (razred A1, A2/ DIN 4102 oziroma Direktiva 

Sveta CPD 89/106/ES), 
- konstrukcija notranjega požarno varnega stopnišča – negorljiva (razred A1, 

A2/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), 
- stene inštalacijskih jaškov – negorljive (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma 

Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), 
   

 5.5. Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih 
tehnoloških napeljav v objektu 

   

  Električna napeljava 
V kabelskih kinetah ne sme biti poleg električnih instalacij drugih napeljav 
(cevovodi). Na mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente požarnega 
sektorja se morajo odprtine, skozi katere so potegnjeni električni kabli, obložiti z 
negorljivim materialom, ki ima enako odpornost proti požaru (EI 60) kot mejni 
konstrukcijski elementi, in zatesniti z negorljivim materialom. 
 
Glavna stikala - generalni izklop je možno izvesti na glavnem stikalu za objekt. 
Lokacija glavnih stikal mora biti poznana intervencijskim enotam, zato mora 
biti njihova lokacija vnesena tudi v grafičnih prilogah požarnega reda za objekt. 
 
Prezračevanje objekta 
Prezračevanja prostorov objekta 
Prezračevanje prostorov objekta bo naravo preko oken in vrat v fasadi objekta in 
prisilno s klimati. Prezračevanje kopalnic, sanitarij se bo vršilo preko 
prezračevalnih odprtin in aksialnih ventilatorjev na streho objekta. Prehodov 
prezračevalnih kanalov preko mej požarnih sektorjev ne bo.  
 
Prezračevalni in klimatski kanali katerih preseki so manjši kot 130 cm2 
(predvsem iz sanitarnih prostorov) ni potrebna vgradnja protipožarnih loput, vsi 
kanali pa morajo biti iz negorljivega materiala. 
 
Prezračevanje prostora kotlarne 
Prezračevanje plinske kotlarne bo naravno skozi odprtine namenjene 
prezračevanju prostora postavljene v dveh nivojih z namenom lažjega 
prezračevanja (navzkrižno prezračevanje). Skladno s projektom strojnih 
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instalacij bo podana zahteva po dovodu zadostne količine zraka za zgorevanje 
ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo zagotavljalo pravilno in varno 
obratovanje plinske kotlarne. Pri namestitvi v prostor morajo biti upoštevana 
določila tehničnih predpisov za plinsko napeljavo . 
 
V prostoru bo nameščen plinski indikator, ki bo v primeru uhajanja plina zaprl 
dovod plina ter preko zvočnega in svetlobnega signala opozoril na nevarnost, ter 
javil na centralo za javljanje požara. 
 
 
Ogrevanje objekta 
Ogrevanje prostorov objektov se bo vršilo toplovodno preko radiatorskega 
sistema  in toplovodnih seval iz kotlovnice na na zemeljski plin. Na zunanji strani 
vhodnih vrat v kotlarno se namestiti sledeča opozorila: PLINSKA KOTLARNA – 
NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN, PREPOVEDANA UPORABA 
ODPRTEGA OGNJA ter KAJENJE PREPOVEDANO. Na notranji strani 
vhodnih vrat pa je potrebo namestiti opozorilo IZHOD. Ob vhodu v objekt mora 
biti na dostopnem mestu nameščena požarna pipa, ki bo omogočala zaprtje 
plina v primeru kakršnekoli napake. 
 
  
Odvod dima in toplote iz objekta  
Odvod dima iz objekta ter pomožnih prostorov je predviden skozi okna in vrata. 
V objektu ni snovi oziroma materialov, ki bodo povzročale nastanek večje 
količine dima pri gorenju. Za okna je potrebno zagotoviti ročno oziroma 
mehansko odpiranje le teh iz varnega in dostopnega mesta. Vsa okna, ki imajo 
možnost odpiranja (odpiralo oken - kljuka) v posameznih etažah objekta, se v 
primeru nastanka dima koristijo za odvod dima iz omenjenih prostorov.  
 
Odvod dima iz stopnišč 
Za potrebe odvoda dima iz stopnišča, ki povezuje vse tri etaže, so v najvišjem 
nadstropju stopnišča vgrajene okenske odprtine, ki bodo služile za naravni 
odvod dima in toplote s stopnišč.  Minimalna velikost odprtin po izračunu je 5 % 
tlorisa stopnišča, kar znaša  33,00 x 5% = 1,65 m2; aerodinamične površine 
odprtin.   
 
PLINSKA OPREMA 
 
Kurilnica na zemeljski plin mora biti načrtovana skladno s švicarskimi 
smernicami G3i – Direttive sui riscaldamenti a gas con potenza nominale totale 
di riscaldamento (Pn) superiore a 70 kW.  
Stene in strop kurilnice mora biti najmanj 60 minut požarno odporen in sicer REI 
60 za nosilne dele konstrukcije in EI 60 za nenosilne pregradne stene. Vrata iz 
kurilnice v hodnik objekta morajo biti vsaj EI 30 –C. Odprtine za naravni dovod 
zraka se lahko izvedejo v zunanjih vratih kurilnice. Kurilnica mora biti opremljena 
z detektorjem plina, ki v primeru, da zazna plin alarmira uporabnike ter zapre 
dotok plina v kurilnico. 
 
Plinski priklop za objekt se izvede z navezavo na razvod zemeljskega plina, ki 
poteka v cestišču mimo obravnavanega objekta, preko požarne pipe in merilno 
regulacijskega seta za zemeljski plin. 
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Natančen potek cevovoda in njegove dimenzije so razvidne iz tlorisov. 
 
Glavni zaporni organ 
Na cevovodu mora biti na varnem in vedno dostopnem mestu izven objekta 
omogočeno hitro ročno zapiranje dovoda plina v objekt. Glavni zaporni organ 
mora biti jasno označen. 
 
Razdelilni cevovod 
Razdelilni plinski cevovod mora biti tak, da plinska napeljava ni izpostavljena 
mehanskim poškodbam, toplotnim obremenitvam ali kemičnim vplivom. Cevi se 
ne smejo niti delno niti popolnoma polagati v pode, stebre, stene ipd. Cevi se ne 
smejo polagati na mestih, ki se ne prezračujejo ali se ne prezračujejo dovolj, kot 
so na primer cevovodni tuneli, kleti, pritličja (podpritličja), prostori, ki niso dovolj 
visoki za gibanje ljudi, nizki stropi itd.  
Plinske cevi ne smejo biti pod nobenim pogojem pod cevmi z agresivnimi fluidi 
ali pod cevmi, na katerih utegne nastati kondenzat. Prehod skozi steno mora biti 
izveden z zaščitno cevjo.  
 
 

  Električne instalacije in strelovodna zaščita 
Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot 
so na primer zavese, stenske in stropne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do 
vžiga teh materialov. 
 
Izenačitev potenciala 
Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v točko enotnega 
potenciala. S tem se prepreči preboje ne ohišja in kovinske dele drugih naprav 
instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po udaru strele 
močno magnetno polje v okoliških zankah, kar inducira napetost, ki uničuje 
naprave in predstavlja možnost za preskok iskre in s tem nastanka požara. 
Kriterije za izenačitev potenciala določa standard IEC 1024. 
Za varovanje objekta pred udarom strele, je predvidena strelovodna napeljava, 
ki mora biti projektirana in izvedena skladno z določili veljavnega pravilnika o 
tehničnih predpisih o strelovodih (Ur. List SFRJ, št. 13/68): 
 

  Sistem avtomatskega javljanja požara 
Med delovnim časom odkrivajo in javljajo morebitne požare tudi prisotne osebe 
in le-te začetne požare lahko tudi gasijo, oziroma nastanek požara javljajo 
intervencijskim enotam. Po celotnem objektu se vgradi sistem avtomatskega 
javljanja požara (AJP). Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja 
požara mora biti skladno z normami EN 54 dela 14 oziroma VdS 2095. V objektu 
se predvidi ustrezno ožičenje sistemov aktivne požarne zaščite, s katerimi se 
omogoča delovanje posameznega sistema v primeru požara, če je to zahtevano. 
Predvidena je vgradnja adresabilnega sistema avtomatskega javljanja požara 
zasnovanega na sistemu popolne zaščite objekta (razen prostorov namenjenih 
sanitarijam). Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami 
proizvajalca izbranega sistema.  
 
Zahteve za javljalne cone 
Objekt bo zasnovan na več javljalnih conah (področje v nadzorovanem objektu), 
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katere nadzoruje eden ali več javljalnikov, centrala pa požar v coni prikaže z 
vklopom opozorilne lučke za cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki 
tvorijo posamezno javljalno cono glede na norme EN 54/14, ki navajajo 
naslednje omejitve: 
- tlorisna površina posamezne javljalne cone ne sme presegati 2000 m2, 
- cona naj bo znotraj enega požarnega sektorja, če pa se razteza v več 

sektorjev, naj bo meja cone enaka meji sektorjev in tlorisna površina 
manjša od 300 m2, 

- cona naj zajema samo eno etažo, izjemoma se lahko razširi na več etaž, če 
gre za stopnišče, jašek in podobne prostore 

 
Vgrajevanje avtomatskih javljalnikov - specifikacije 
En avtomatski jaljalnik lahko nadzira le omenjeno površino (področje pokrivanja). 
Potrebno je upoštevati posebnosti prostora, ventilacije, višino in konfiguracijo 
stropa, vpliv različnih motilnih signalov, upoštevati pa je potrebno tudi dostopnost 
za servisiranje in vzdrževanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en 
javljalnik. Javljalniki morajo biti nameščeni v zgornjih 5% višine prostora in ne 
smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen, se lahko za vsako 
stopinjo nagiba razdalje v tabeli poveča za 1 %. Če prezračevanje prostora 
preseže 4-kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti še dodatne 
javljalnike. Javljalnik ne sme biti nameščen v toku svežega vstopnega zraka. Če 
je dovod zraka skozi performiran strop, mora biti okrog javljalnika strop v 
premeru 600 mm neperformiran. Če je javljalnik nameščen manj kot 1 m od 
vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s, je potrebno še 
posebej upoštevati vpliv toka zraka.    
 
Avtomatski javljalniki požara in dima 
Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani (temperatura / optični dimni oziroma) 
in morajo imeti možnost nastavljanja stopenj občutljivosti posameznega senzorja 
glede na pričakovano vrsto požara. En avtomatski javljalnik lahko nadzira le 
omejeno površino – področje pokrivanja (skladno z EN 54/14 oziroma DIN VDE 
0833). Pri tem se naj upoštevajo posebnosti prostora, ventilacija, višina in 
konfiguracija stropa, vpliv različnih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje 
in vzdrževanje. Če ni posebnih določil v standardu, se upoštevajo priporočila 
proizvajalca (vodniki linij požarnega javljanja morajo biti položeni v enem kosu 
od javljalca do javljalca. Prepovedano je podaljšanje ali vejanje vodnikov v 
instalacijskih dozah. Kjer so predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih 
linij, mora to biti tipska omarica fiksno pritrjena na zid in opremljena z telefonsko 
regleto, na kateri se linije priključujejo. Omarica mora biti označena z rdečo 
barvo). 
 
Požarna centrala 
Požarna centrala mora biti nameščena na takem mestu, ki omogoča enostaven 
dostop gasilcem, ki morajo ob alarmu s pomočjo prikaza na požarni centrali hitro 
ugotoviti mesto požara in spremljati potek požara. Vgrajena mora biti v suh in 
čist prostor. Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prostora, ki omogoča 
normalno ravnanje s centralo ter branje napisov na njej. Posebno pomembno je, 
da je požarna centrala usklajena z vsemi ostalimi elementi požarnega javljanja. 
 
Napajanje: 
V primeru požara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrežno 
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napajanje. Do požara lahko pride tudi takrat, ko je omrežno napajanje 
prekinjeno. Iz obeh razlogov se predvidi obvezno rezervno napajanje za vsak 
požarni sistem. Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, ki skladno 
z zahtevami standarda EN 54/14 oziroma VdS 2095 zahtevajo avtonomijo 
rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega časa pa še 0,5 
ure v alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v 
druge namene. 
 
Centrala zaznava: 
- aktiviranje preko ročnih javljalnikov, 
- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov, 
- izpad napajanja na požarni centrali, 
- nepravilnosti v delovanju požarne centrale 
 
Centrala krmili: 
- signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane 

za požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom 
EN 50136 1-4), 

- sprožitev sistem za alarmiranje, ki uporabnike in zaposlene preko naprav za 
alarmiranje (zvočne in svetlobne signale) obvesti, da je v objektu prišlo do 
požara. 

- Zaustavi delovanje klima naprav in prezračevanja  
- Krmiljenje loput v prezračevalnih kanalih na mejah med požarnimi sektorji.   
 
Alarmiranje 
Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med 
alarmom prve in druge stopnje je časovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoča 
kontrolo morebitnega lažnega signala. V primeru aktiviranja ročnega javljalca 
preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti, s katero bo investitor 
sklenil pogodbo skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje požarnega 
varovanja (Uradni list RS, št. 64/95), in ima jasna navodila za ravnanje v primeru 
opozorila s strani požarne centrale. V primeru aktiviranja ročnega javljalca preide 
signal na centrali v alarm druge stopnje. V primeru požara mora biti možno 
alarmiranje tudi preko telefona. V objektu mora biti izveden sistem alarmiranja 
(sirena oziroma ozvočenje), ki omogoča takojšnje obveščanje obiskovalcev, da 
je v objektu oziroma v prostoru prišlo do požara in da naj takoj zapustijo objekt 
oziroma prostor. Med obratovalnim časom odkrivajo in javljajo eventualne 
požare poleg avtomatskega javljanja še zaposleni. 
 
V času odsotnosti uporabnikov objekta in glede na to, da v objektu ne bo 
stalnega dežurnega mesta, je potrebno zagotoviti: 
- zvočne signale (sirena), 
- svetlobne signale, 
- avtomatski prenos signala v sprejemni alarmni center po nadzorovani liniji 

(TUS, ULTRANET) ali z avtomatskimi telefonskimi pozivniki (CONTACT ID). 
 
Ustreznost sistema se ob vgradnji, rekonstrukcijah in v periodi 5 let dokazuje 
tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju. 
 
Alarmiranje – zvočni signali: 
Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obveščanje ljudi v objektu o 
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nevarnost požara in za njihovo varno in pravočasno evakuacijo. Za alarmiranje 
se bo uporabljal sistem s sirenami, za katere so zahteve glede na normo EN 
54/14 naslednje: 
- alarmiranje mora biti usklajeno s požarnim redom, 
- vsak splošni alarm mora biti v splošni obliki, 
- splošno alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo, 
- alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora razlikovati od vseh 

ostalih signalov, 
zvočna jakost slišnega alarma mora biti minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad 
hrupom okolice, ki lahko traja več kot 30 sekund. 
 
 

 5.6. Zagotavljanje hitre in varne evakuacije 
   

  Število in dolžine evakuacijskih poti in stopnišč so zasnovane glede na lego in 
število etaž, površino posameznega požarnega oziroma dimnega sektorja, 
namembnost prostorov in največjega števila ljudi, ki se nahaja znotraj 
posameznega požarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta 
se bodo v primeru požara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo. 
 
Po predvidevanjih se bo v objektu nahajalo največ do 50 ljudi. 
 Evakuacija iz obravnavanih prostorov (tehnična smernica TSG 1-001:2007): 
- maksimalna dolžina evakuacijske poti – en izhod iz prostora: 20 m 
- maksimalna dolžina evakuacijske poti – dva ali več izhodov iz prostora: 35 m 
- maksimalna dolžina evakuacijske poti – en končni izhod: 35 m 
- maksimalna dolžina evakuacijske poti – dva ali več končnih izhodov: 50 m 
 
Dolžina poti iz posameznega stanovanja na požarno varno stopnišče ne bo 
daljša od 10 m. Evakuacija bo iz nadstropij v primeru požara potekala na 
požarno varno stopnišče ter od tam v pritličje in na prosto. Evakuacija iz pritličja 
bo potekala preko glavnega vhoda neposredno na prosto. Glede na število oseb, 
ki se bodo nahajale v obravnavanih prostorih objekta, število evakuacijskih 
izhodov ustreza. S predvidenimi požarnovarnostnimi ukrepi in možnostjo hitre 
evakuacije preko predvidenih evakuacijskih poti in izhodov na prosto bo 
zagotovljena varna evakuacija oseb iz posamezne etaže in možnost ustrezne 
intervencije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene zahteve o 
dolžinah poti za evakuacijo. Vrata na evakuacijskih poteh morajo biti svetle širina 
vsaj 90 cm. Krilna vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Avtomatska drsna 
vrata morajo delovati tudi v primeru izpada električne energije – rezervno 
napajanje.  
 
Zahteve za evakuacijske poti 
Varnostna razsvetljava se izvede v vseh prostorih, kjer se zadržujejo varovanci. 
V primeru izpada električnega omrežja objekta je bistven hiter pričetek delovanja 
sistema varnostne razsvetljave, ki se mora po izpadu napajanja splošne 
razsvetljave takoj vklopiti (v času 1 do 3 sekunde) in mora imeti lokalno ali 
centralno baterijsko napajanje. Varnostna razsvetljava mora zagotavljati vsaj 
eno uro delovanja. Smeri izhodov se označi s piktogrami ustreznih velikosti na 
vidni razdalji skladno z zahtevami SIST 1013.  
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Izhodi morajo biti označeni pravokotno na smer gibanja. Če izhod ni dobro 
viden, mora biti označen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako za IZHOD. 
Po objektu se glede na vrsto objekta namestijo svetleči znaki (nalepke 
neposredno na prosojnih kapah svetilk), ki so normalno neprižgane. Iz vidika, 
da so svetleči znaki bolj razpoznavni, so lahko manjši in sicer pri znakih za umik 
je najmanjša potrebna višina 0,5 % razdalje razpoznavnosti, pri znakih za 
požarnovarnostne naprave in opremo pa je najmanjša potrebna širina 1,5 % 
razdalje razpoznavnosti. Število svetlečih znakov (piktogramov) na evakuacijskih 
poteh je še dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti znakov in vidnosti 
izhodov (na križiščih evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni svetleči 
znaki). 
 
Razsvetljava evakuacijskih poti: 
Evakuacijske poti, ki vodijo iz prostorov na prosto ali na drugo varno mesto v 
zgradbi, morajo biti v oseh poti (na tleh) osvetljene vsaj 1 lx.  
 
Osvetlitev varnostnih naprav in opreme: 
Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se 
dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 lx, merjeno na tleh. Poleg zahtevane 
osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za 
požarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo 
osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki štrlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m 
nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Periodika in način 
kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti določena v požarnem redu za objekt 
(tedenski, mesečni, polletni in letni pregledi). 
 
Varna področja evakuiranih oseb zunaj objekta 
Varna področja ob pobegu v sili (požar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo 
na zunanjih zelenih in manipulativnih površinah, na varni oddaljenosti od 
obravnavanega objekta. 
 
 

   

 5.7. Načrtovanje neoviranega dostopa za gašenje in reševanje 
   

  Dostop do objekta je po Sedejevi ulici in dovozu na parkirišče pred objektom. Ob 
hidrantih vzdolž ulice je potrebno zagotoviti stalno proste površine za gasilsko 
intervencijo.  
Po istih poteh je zagotovljen tudi umik ljudi iz okolice objekta na varno. Dostopna 
pot in ulica se lahko koristi tudi kot postavitvena ali intervencijska površina. Za 
reševanje iz oken in balkonov stanovanjskih stolpičev.  
 

  Količina vode za gašenje 
Glede na velikost oziroma prostornino največjega požarnega sektorja do 20.000 
m3 ter glede na namembnost objekta, je potrebno zagotoviti za zahteve gašenja 
požara vsaj 10 litrov vode/sekundo in to za čas najmanj dveh ur (ca 72 m3  
vode). Hidrantno omrežje mora ustrezati zahtevam Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, kot tudi točki 4.2.2.1 
tehničnih smernic  TSG-1. 
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Gasilci in oprema 
Ob požaru na oziroma v objektu je možno računati na poklicno gasilsko brigado  
Nove Gorica, ki je locirana v neposredni bližini obravnavanega objekta 
(oddaljenost cca 200 m) in bo lahko na kraju požara prej kot v 10 minutah po 
prejemu obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za 
gašenje vseh vrst požarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem objektu.  
 
Viri vode za gašenje 
 
Zunanje hidrantno omrežje 
Za gašenje požarov na objektu bo možno zagotovi vodo iz hidrantnega omrežja, 
ki je izvedeno na obravnavanem območju. Hidranti morajo ustrezati zahtevam 
točke 4.2.2.1. TSG-1 kot tudi zahtevam 16. do 23. člena Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Nova mreža se naveže na 
obstoječi vod.  V oddaljenosti  manj kot 80 m od objekta in več kot 5 m sta dva 
zunanja hidranta.  
 
Notranje hidrantno omrežje 
Notranje hidrantno omrežje ni načrtovano, ker posamezni požarni sektor ne 
presega 600 m2 površine.  
 
Sredstva za gašenje – gasilni aparati 
V objektu in pripadajočih prostorih lahko pričakujemo prvenstveno požare 
razreda A (organske snovi v trdni obliki), ter razreda E (električne instalacije in 
naprave). Požari trdih gorljivih snovi se uspešno gasijo z vodo, univerzalnim 
prahom ali peno. Požari na električnih instalacijah in napravah se uspešno gasijo 
z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom.  
 
Gasilni aparati morajo biti nameščeni na komunikacijah v bližini izhodov. Gasilni 
aparati morajo biti nameščeni na vidnih mestih, ustrezna višina prijema znaša 
0,8 m do 1,2 m. V tem primeru so lahko opazni, varni pred poškodbami in hitro 
uporabni. Mesta postavitve je potrebno vidno označiti z znakom za gasilni aparat 
skladno s standardom (SIST 1013). Namestitev gasilnikov smo predvideli blizu 
kraja, kjer lahko nastane požar in sicer tako, da jih požar ne more zajeti in je 
omogočena njihova uporaba v primeru požara. Predlog za razmestitev gasilnih 
aparatov je razviden iz grafičnih prilog.  
Glede na namembnost in velikost objekta je potrebno v vsakem nadstropju 
namestiti po tri gasilne aparate na prah S6 ter dodatno enega v kurilnico.  
 

 5.8 Nadzor vpliva požara na okolico in organizacijski ukrepi  
   

  Širjenja toksičnih in korozivnih produktov gorenja ob požaru (v dimu) v okolico ni 
mogoče preprečiti, pri gašenju oziroma v vodi, ki se uporabi pri gašenju, pa ni 
pričakovati škodljivih učinkov pri izlivu v kanalizacijo oziroma podtalje. Glede na 
navedeno ni posebnih zahtev glede varstva okolja ob požaru.  

  Nadzor nad širjenjem požara v okolico mora biti v primeru, da požar preide v 
razvito obliko zagotovljen s strani gasilske interventne enote. Iz okolice objekta 
je potrebno takoj odstraniti morebitne gorljive snovi in material ter okolico 
objekta hladiti z vodo, da ne pride do preskoka ognja na materiale, opremo ali 
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objekte v okolici.  
  Organizacijski ukrepi  

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi uporabnike v obravnavanem objektu za 
preventivno delovanje pred požarom, hitro posredovanje ob začetnem požaru 
in za varno evakuacijo stanovalcev. 
- Pripravljen mora biti požarni red in načrt alarmiranja, v katerem morajo biti 

zajeti vsi požarno-varstveni ukrepi, navedeni v tej zasnovi. 
- Uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti. 
- Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in kontrola vseh 

požarnovarnostnih naprav in opreme. O vzdrževanju in kontroli je treba 
voditi pisne evidence.  

- Pri izhodih na stopnišča  morajo biti v vseh etažah kratka in jasna navodila 
(izvleček požarnega reda) za ravnanje v  primeru nesreče/požara.  

- Intervencijski požarni načrt, ki velja, mora biti usklajen s pristojno gasilsko 
enoto. 

- Za vsa vzdrževalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da 
morajo biti pismeno odobrena, dobro zaščitena in zavarovana. Za vsa dela 
z odprtim ognjem, varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane 
posebne pismene odobritve, dela pa morajo biti zavarovana skladno s 
postopkom, ki ga predpiše dovoljenje - požarne straže in dodatno lokalno 
fizično zavarovanje mesta/območja varjenja. 

- Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.  
 
Na označenih mestih morajo biti nameščene vse potrebne oznake za 
označevanje smeri evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v 
primeru požara. Z opisanimi ukrepi in rešitvami je zagotovljena visoka stopnja 
požarne varnosti. 
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IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE 
 
Podatki o stavbi 
Naziv stavbe: VARSTVENO DELOVNI CENTER  

NOVA GORICA 
Lokacija stavbe: NOVA GORICA 
Investitor: MESTNA OBČINA NOVA GORICA  

Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 NOVA GORICA in 
 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
Kotnikova 5 
1000  LJUBLJANA 

Odgovorni vodja 

projekta: 
Milivoj BRATINA, grad.teh.  /  ZAPS 9016 

Odgovorni projektant 

požarne varnosti: 
Stanko Ožbot, dipl.var.inž. / IZS TP-0653 

Datum izdelave projektne 

dokumentacije: 
September 2008 

 
Požarnovarnostni ukrepi 
 
 
 Načrtovani ukrepi 

(PGD) 

Izvedeni deni ukrepi (PID) 

Ukrep Datum in 
podpis6 Opombe 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

 

Odmiki od mej parcele: Več kot 10 m od 
sosednjih parcel in več 
kot 5 m od parcel v javni 
rabi na katerih ni 
dovoljeno graditi.   

   

Požarne lastnosti fasadnih 
oblog: 

Za fasade ni zahteve.       
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Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po stavbi 

 

Požarna odpornost nosilne 
konstrukcije: 

R 60 razen najvišjega 
nadstropja za katerega ni 
zahteve 

   

Razdelitev stavbe v požarne 
sektorje: 

DA pomožni prostori in 
sicer kurilnica. 
Stopniščno jedro je tudi  
požarno ločeno od 
posameznih etaž, ki 
vsaka zase tvori 
samostojni požarni 
sektor.   

   

Požarna odpornost na mejah 
požarnih sektorjev: 

EI 60; za vrata na mejah 
EI 30-C   

   

Električno napajanje sistemov 
in naprav za požarno varnost v 
stavbi (čas zagotavljanja 
napajanja, izvedba, požarna 
odpornost kablov ali kinet): 

Varnostna razsvetljava in 
AJP; delovanje vsaj 1 
uro. Lastni akumulator. 
Vsi deli sistema vključno 
s kabli morajo biti 
požarno odporni oziroma 
izvedeni v požarno varni 
kineti ali koritu.  

   

Požarna odpornost prehodov 
električnih instalacij na mejah 
požarnih sektorjev: 

EI 60    

Glavno električno stikalo: DA – na glavni elektro 
omari  

   

 

Širjenja dima po stavbi in 
prezračevanje 

 

Naprave za odvod dima in 
toplote z naravnim 
prezračevanjem: 

Ni zahteve. Okna in vrata 
po obodu objekta.   

   

Razdelitev stavbe v dimne 
sektorje: 

Isti kot PS.    

Naprave za odvod dima in 
toplote z mehanskim 
prezračevanjem: 

Ni zahteve.      

Naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih: 

Da odprtine za odvod 
naravni odvod dima in 
toplote na vrhu stopnišča 
(okna v najvišji etaži).  
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Požarne lopute v 
prezračevalnih kanalih: 

Da, povsod tam kjer 
prezračevalni in klima 
kanali prehajajo meje 
požarnih sektorjev.  

   

Izklop sistema prezračevanja in 
klimatizacije ob požaru: 

Da. Klima sistem je 
krmiljen tudi s požarne 
centrale – zaustavitev.  

   

 

Evakuacijske poti  

Največje število uporabnikov: V objektu bo največ do 
50 ljudi vključno s 
osebjem in varovanci ter 
obiskovalci.   

   

Število izhodov iz stavbe: Objekt ima v pritličju tri 
glavne izhode in še vsaj 
štiri iz posameznih 
prostorov na prosto.  

   

Število požarnih stopnišč: Eno, ki povezuje vse tri 
etaže. 

   

Požarna odpornost požarnih 
stopnišč: 

EI 60, vrata EI 30    

Požarne lastnosti obložnih 
materialov: 

A1 ali A2 negorljivo    

Varnostna razsvetljava: DA- vzdolž bežnih poti in 
nad izhodi in v vseh 
prostorih kjer se 
zadržujejo varovanci.  

   

Oznake na evakuacijskih 
poteh: 

DA nad vrati, na 
stopniščih in vzdolž 
bežnih poti 

   

 

Sistemi za javljanje in 
alarmiranje 

 

Naprave za javljanje požara: Da, avtomatski in ročni 
javljalci. 

   

Naprave za alarmiranje 
uporabnikov: 

Da sirena v vsakem 
nadstropju. 

   

Krmiljenje sistemov in naprav 
za požarno varnost v stavbi: 

Centrala krmili: 
Alarmiranje uporabnikov, 
zaustavitev klimatov in 
požarne lopute 
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Prenos signala do gasilcev ali 
druge ustrezne institucije: 

Da preko analogne 
telefonske linije. 

   

 

Naprave za gašenje in 
dostopne poti 

 

Oskrba z vodo: Hidrantno omrežje. 
Zagotoviti mora 10 l/s 
vode.  

   

Dvižni vodi za gašenje s 
priključki DN 75 ali 100: 

NI    

Zunanja hidrantna mreža - 
slepi cevovodi, krožna mreža: 

DA – zunanja hidrantna 
mreža 

   

Število zunanjih hidrantov v 
oddaljenosti do 80 m od 
objekta (nadtalni ali podtalni): 

Dva hidranta. Lokacija je 
razvidna iz situacije. 

   

Naprave za gašenje z vodo, 
peno, plini in praškom: 

DA ročni gasilniki v 
vsakem nadstropju trije in 
dodatno eden v kurilnici  
– skupaj 10 x S6).   

   

Število dostopov do stavbe za 
gašenje in reševanje z 
gasilskimi vozili: 

2    

Število strani stavbe, do katerih 
je mogoč dostop gasilskih vozil: 

3    
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DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008 

SITUACIJA

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 7m x 12m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,

intervencijska površina



±0.00

-0.015

-0.015
-0.015

-0.015

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00
±0.00

±0.00

-0.015

±0.00

-0.015

-0.015

±0.00 = 102.40

-0.015

-0.015
-0.015

-0.015

-0.015

-0.015

±0.00

-0.015

200/200+60

WC

80/210+50

110+50/210+50

p =  200
60/60

p =  200
60/60

80/210+50

80/210+50

VETROLOV

DELAVNICA I
52,60m2
guma

±0.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6
P7

P8
P9

P10

P11
P12

P13

E
I-C

R
EI

R
EI

R

R

R

R

R

R

R
EI

R
R

R

R

R
EI

list št.: 2

M  1:100

p-študija liljana ožbot s.p.

Milivoj BRATINA, grad.teh. /ZAPS 9016

VARSTVENO DELOVNI CENTER

DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008

TLORIS PRITLIČJA

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 15m x 5,5m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,



+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66+3.66

+3.66

+3.66
+3.66

+3.66

+3.66
+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66

+3.66
+3.66

+3.645
+3.645

+3.645

+3.645

+3.645

+3.645

+3.645

+3.645

2 x 80/160 p =  100

p =  100

2 x 80/160
p = 100

3 x 80/160
p = 100

80/160
p = 100

80/160
p = 100

2 x 80/160

p =  100

 80/160

p =  100

+1.33

+2.33

+3.645

+3.66

+3.64

+3.66E
I-C

R
EI

R
EI

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

list št.: 3

M  1:100

p-študija liljana ožbot s.p.

Milivoj BRATINA, grad.teh. /ZAPS 9016

VARSTVENO DELOVNI CENTER

DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008

TLORIS I. NADSTROPJA

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 15m x 5,5m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,



+7.32

+7.305

+7.32

+7.32

+7.32

+7.32
+7.32

+7.32

+7.32

+7.305

+7.305

+7.305

+7.32
+7.32

+7.32

+7.32

+7.32

+7.32

+7.32

+7.32

+7.32 +7.32

+7.32+7.305

+7.32
+7.32

+7.32

+7.305

+7.305

+7.305

+7.305

+4.99

+5.99

+7.305

+7.32E
I-C

list št.: 4

M  1:100

p-študija liljana ožbot s.p.

Milivoj BRATINA, grad.teh. /ZAPS 9016

VARSTVENO DELOVNI CENTER

DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008 

TLORIS II. NADSTROPJA 

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 15m x 5,5m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,



ZELENICA trava

A B
BA

NEPOHODNA RAVNA STREHA

C

D

C

D

+8.65 +9.65

STROJNICA

OGRAJA h=110

OGRAJA h=110

klop
POHODNA TERASA

+10.98

+10.91

+10.98

+10.98

+10.98

list št.: 5

M  1:100

p-študija liljana ožbot s.p.

Milivoj BRATINA, grad.teh. /ZAPS 9016

VARSTVENO DELOVNI CENTER

DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008

TLORIS STREHE

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 15m x 5,5m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,



podložni beton

finalni tlak

utrjeno nasutje

armiran cementni estrih
7 cm

30 cm
10 cm

2 cm

PVC folija
1 cm

stiropor
5 cm

hidroizolacija
1 cm

podložni beton

finalni tlak

utrjeno nasutje

armiran cementni estrih
7 cm

30 cm
10 cm

2 cm

PVC folija
1 cm

stiropor
5 cm

hidroizolacija
1 cm

spuščen gibs strop

finalni tlak

omet

armiran cementni estrih
6 cm

1 cm
2.5 cm

2 cm

folija
1 cm

toplotna izolacija
4 cm

AB plošča
20 cm

spuščen gibs strop

finalni tlak

omet

armiran cementni estrih
folija
toplotna izolacija
AB plošča

armiran cem. estrih

zemlja

toplotna izolacija

filc
1 cm

14 cm
7 cm

10 cm

prodec granulacije
4 cm

filc
1 cm

hidroizolacija
1 cm

folija
1 cm

AB plošča
20 cm

spuščen gibs strop
2.5 cm

omet
1 cm

armiran cem. estrih
toplotna izolacija

14 cm
7 cm

prodec granulacije
8 cm

filc
1 cm

hidroizolacija
1 cm

folija
1 cm

AB plošča
20 cm

spuščen gibs strop
2.5 cm

omet
1 cm

5°

±0.00
-0.15

±0.00
-0.15

±0.00
-0.15

+3.00

+3.66
+3.54

+3.00

+3.66
+3.54

1.60

2.04 2.04 1.60

+6.66

+7.32
+7.20

+1.32

+2.31

+5.94

+4.95

+9.57

+8.58

+7.32
+7.20

+10.02

+10.89

+10.50

+10.02

+10.91

+10.50

Schock element
Schock element

6 cm

1 cm
2.5 cm

2 cm

1 cm
4 cm

20 cm

R
EI

R
EI

R
EI

R
EI

RR
R R

RR

R
EI

R
EI

R
EI

R
EI

R
EI

list št.: 6

M  1:100

p-študija liljana ožbot s.p.

Milivoj BRATINA, grad.teh. /ZAPS 9016

VARSTVENO DELOVNI CENTER

DATUM

OBJEKT

ODG. PROJEKTANT

INVESTITOR

PROJEKT / FAZA

ODG. VODJA PROJ.
NAČRT
ŠT. PROJEKTA

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI  PGD

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

C-38/2003

SEPTEMBER 2008 

PREREZ A-A

Stanko OŽBOT, dipl.var.inž. / TP-0653

DATUM
PODPIS

OPIS SPREMEMBE

male žablje 76a, 5263 dobravlje

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

intervencijska površina

zunanji hidrantni priljuček

ročni javljalnik požara

avtom
atsko javljanje požara

avtom
atsko gašenje požara s plinom

avtom
atsko gašenje požara s peno

m
ešanica vode in penila (lahka pena)

avtom
atsko gašenje požara s peno

(gašenje kuhinjske nape)

odvod dim
a po naravni poti

rezervoar vode za gašenje

črpalka za vodo za gašenje

intervencijska površina
(označena in prosta 15m x 5,5m)

dostopi za intervencijo

električne instalacije

glavni ventil za plin - plinska požarna pipa

nevarnost prisotnosti nevarnih snovi

om
ejeno puščanje dima

S
sam

ozapiranje
C

standardnega požara
I

celovitost
E

nosilnost
R

toplotna izolativnost v pogojih 

SIST  1013
Uradni list
RS 138/2004
in ISO 6790

sm
er izhoda

evakuacijski izhod

požarna odpornost 15 m
in, E15,EI15 ali REI15

požarna odpornost 30 m
in, E30,EI30 ali REI30

požarna odpornost 60 m
in, E60,EI60 ali REI60

požarna odpornost 90 m
in, EI90 ali REI90

požarna odpornost 120 m
in, EI120 ali REI120

dim
ni sektor

požarni sektor, požarna celica

avtom
atsko zapiranje vrat

dim
otesna vrata

prisilno zapiranje vrat

požarna odpornost stebrov, R60 ali R90

prim
er sestavljenega simbola

požarna odpornost 30 m
inut in prisilno

zapiranje vrat E30-C ali EI30-C

varnostna razsvetljava

ročni gasilni aparat na prah 

notranji hidrantni priljuček

ročni gasilni aparat na CO

ročni gasilni aparat na vodo

ročni gasilni aparat na peno 2

sprinkler sistem

alarm

NOVA GORICA
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