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IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 050/18-NPV 

 
Podatki o stavbi 
 
Naziv objekta: RAZŠIRITEV JEDILNICE IN KUHINJE OSNOVNE ŠOLE 

RODICA  
 

Klasifikacija objekta: 12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno 
delo 
 

Lokacija objekta: Parcelna št. 2036/5 k.o. Domžale  
 

Investitor: OBČINA DOMŽALE 
Ljubljanska cesta 69 
1230 DOMŽALE  
 

Projektant: Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina 
Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA  
 

Odgovorni projektant: Stanko Ožbot, dipl.var.inž.  

IZS TP-0653 

                            

Datum izdelave: september 2019 

 

Podatki o izkazu požarne varnosti za PID 

Projektant:  
 

Odgovorni projektant: 
 

 

Datum izdelave:  
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Požarnovarnostni ukrepi 
 

 

Načrtovani ukrepi (PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

Ukrep/zahte
va 

Datum in 
podpis 

Opombe (povzetek 
sprememb in 

dokazila o 
ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

 

Zahteve za odmike od 
sosednjih objektov in mej 
sosednjih zemljišč 

Odmiki od sosednjih parcel in 
objektov se z obravnavanim 
posegom ne bodo spreminjali.  

 

 

 

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, strope in strešno krtino 
oz. druge požarne ločitve med 
objekti 

/ 
 

 

 

 

Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po objektu 

 

Zahteve za požarno odpornost 
nosilne konstrukcije objekta: 

nosilna konstrukcija vsaj 60 
minutno požarno odpornost: 

RE 60 – obstoječa ustreza 
  

 

 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
požarne sektorje s požarnimi 
obremenitvami požarnih 
sektorjev in površinami 
požarnih sektorjev 

Celotna šola en požaren sektor 
 

 

 

Zahteve za požarne odpornosti 
na mejah požarnih sektorjev 
(stene, stropi, odprtine, preboji 
za inštalacije, parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.) 

/ 
 

 

 

Zahteve za obložene materiale 
in druge vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. talne, 
stenske in stropne obloge 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(stopnišča) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred B-s1,d0 in 
obloge tal Cfl–s1¸ 

- obloge sten, stropov morajo 
biti na poteh evakuacije 
(hodniki) minimalno iz 
materialov z odzivom na 
ogenj razred C–s1,d0 in 
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obloge tal DFL–s1 
- uporabljeni materiali bodo 

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

 

Širjenja dima po objektu in 
prezračevanje 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
dimne sektorje, s seznamom in 
površinami dimnih sektorjev in 
opisom dimnih zaves 

/ 
 

 

 

 

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje  

/ 
 

 

 

Zahteve za kontrolo dima (npr. 
naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih) 

/ 
 

 

 

Zahteve za prezračevalne 
sisteme (požarna odpornost, 
dimotesnost, vgradnja požarnih 
loput, krmiljenje prezračevanja 
ob požaru) 

/ 
 

 

 

 

Evakuacijske poti  

Predvideno največje število 
oseb, ki se lahko hkrati 
zadržujejo v objektu in 
posameznih prostorih 

Maksimalno število ljudi v objektu 
se s obravnavanim posegom ne 
bo spreminjalo.   
 

 

 

 

Zbirno mesto (zahteva za 
lokacijo) 

Obstoječe  

 

 

Zahteve za evakuacijske 
izhode na varno mesto 
(seznam izhodov z lokacijami 
in dimenzijami, posebnosti 
glede odpiranja) 

Evakuacija iz jedilnice poteka 
preko obstoječih vrat v prostore 
hodnika ter od tam na prosto ter 
preko obstoječih stopnic v pritličje 
ter od tam na prosto. Dodatno se 
uredi izhod na prosto iz prizidka 
jedilnice preko atrija direktno na 
prosto.  

 

 

 

Zahteve za nezaščitene dele 
evakuacijske poti (največje 
dovoljene dolžine in širine) 

Evakuacija iz obravnavanih 
prostorov 
- maksimalna dolžina 

evakuacijske poti – en izhod 
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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 

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
zahtevana širina in največje 
dovoljene dolžine) 

Širina poti za umik mora biti 
najmanj 1,2 m. Vrata na poteh 
umika se morajo odpirati v smeri 
umika in morajo biti opremljena z 
evakuacijskimi ključavnicami. 
Opremljena morajo biti skladno z 
zahtevami smernice SZPV-CFPA-
E Naprave za izhode ob paniki in 
zasilne izhode. Elektronsko 
zaklenjena vrata morajo biti 
izvedena skladno s smernico 
SZPV 412. Evakuacija mora biti 
omogočena v primeru požara z 
odklepanjem preko tipke na 
terminalu, ki je nameščena pri 
vratih. Uporaba tipke na terminalu 
sproži alarm.  

 

 

 

Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti: 

Varnostna razsvetljava se mora 
na vseh evakuacijskih poteh, 
hodnikih, stopniščih in izhodih 
vklopiti v primeru izpada 
električnega napajanja. 
Najmanjša osvetlitev mora 
znašati 1 lx, merjeno na tleh - v 
osi poti za umik (sistem izveden 
skladno s standardi EN). 
Rezervno napajanje mora 
zadostovati za 1 uro delovanja 
(redne kontrole). Varnostna 
razsvetljava mora osvetljevati 
tudi varnostne znake - 
piktograme. Pri tem lahko 
projektant varnostne razsvetljave 
uporabi osvetljene (tablice) ali 
svetleče varnostne znake 
(nalepke na svetilki).  

 

 

 

Zahteve za evakuacijo 
povezano z dvigali: 

/ 
 

 

 

 

Odkrivanje požara in 
alarmiranje  
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Način odkrivana požara (stalna 
prisotnost – organizacijski 
ukrepi / sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara) 

V objekt se vgradi sistem 
avtomatskega javljanja požara 
(AJP), ki se bo z instalacijo 
navezoval na požarno centralo 
locirano v sklopu objekta – 
recepcija. Projektiranje in izvedba 
avtomatskega sistema javljanja 
požara mora biti skladno s SIST 
EN 54 za elemente, ki niso 
urejeni s tem standardom pa je 
treba uporabiti VdS 2095. 
Predvidena je vgradnja sistema 
avtomatskega javljanja požara po 
sistemu popolne zaščite. Gostota 
javljalnikov mora biti izbrana 
skladno z zahtevami proizvajalca 
izbranega sistema. Za sistem 
javljanja požara mora biti po 
izvedbi izdano potrdilo o 
brezhibnem delovanju skladno s 
pravilnikom o pregledovanju in 
preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. 

 

 

 

Alarmiranje (stalna prisotnost – 
organizacijski ukrepi / 
avtomatsko alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim sporočanjem, 
prenos alarma na stalno 
zasedeno mesto) 

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 intervencijski enoti. 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 prisotnih, 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. Ustreznost sistema se 
ob vgradnji, rekonstrukcijah in v 
periodi 5 let dokazuje tudi s 
potrdilom o brezhibnem 
delovanju. 
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Energijsko napajanje in 
krmiljenje naprav in 
sistemov za požarno varnost 
in krmiljenje 

 

Zahteve za rezervno energijsko 
napajanje sistemov in naprav 
za požarno varnost v objektu ( 
čas zagotavljanja napajanja, 
požarna zaščita, požarna 
odpornost kablov ali kinet) 

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 
(lokalno baterijsko napajanje) 
-  čas predvidenega delovanja 

– 60 minut  
Avtomatsko javljanje požara, 
lastni akumulator 48 ur v 
pripravljenosti in nato še 60 min v 
alarmnem stanju.  

 

 

 

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in sistemov 
(ročno ali avtomatsko preko 
požarne centrale, možnost 
pomožnega ročnega vklopa in 
druge zahteve za krmiljenja za 
gasilce)  

Centrala zaznava: 
- aktiviranje preko 

avtomatskih javljalnikov, 
- aktiviranje preko ročnih 

javljalnikov, 
- nepravilnosti v 

delovanju 
prezračevalnega 
sistema, 

- detekcija plina (kuhinja), 
- motnje aktivnega 

sistema javljanja 
požara, 

- izpad napajanja na 
požarni centrali, 

 
Centrala krmili: 

- aktiviranje sistema 
javljanja požara, 

- sprožitev alarma na 
požarni centrali, 

- ustavi sistem 
prezračevanja,  

- zapre dovod plina v 
objekt (kuhinja) ob 
detekciji plina, 

- signal o požaru prenese 
do pristojne gasilske 
enote ali družbe 
registrirane za požarno 
varovanje s stalno 24-
urno prisotnostjo, 

- sproži sistem za 
alarmiranje, ki 
uporabnike preko 
naprav za alarmiranje 
(zvočne in svetlobne 
signale) obvesti, da je v 
objektu prišlo do 
požara. 
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Naprave in sistemi za 
gašenje ter zahteve za 
gasilce 

 

Zahtevana oskrba z vodo (viri 
vode za gašenje, kapaciteta in 
trajanje, število in zahteve za 
izvedbo zunanjih in notranjih 
hidrantov) 

Zunanje hidrantno 
omrežje 
Obstoječe. Se ne spreminja.  
 
Notranje hidrantno 
omrežje 
V objekt se namesti hidrant 
s poltogo cevjo premera 25 
mm, dolgo največ 30m in 
ročnikom. Hidrant mora 
zagotavljati pretok 16 l/min 
(0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na 
ročniku. Lokacija hidrantov 
je razvidna iz grafičnih 
prilog. 

 

 

 

Zahteve za gasilce in sisteme 
(lokacija, gasilo, način 
aktiviranja, karakteristične 
zahteve za gašenje) 

Ob požaru na oziroma v 
objektu bo možno računati 
na gasilsko enoto 
Domžale, ki je od objekta 
oddaljena ca 2 km in bo 
lahko na kraju požara v ca 5 
minutah. Gasilci so 
opremljeni (voda, pena, 
prah) in usposobljeni za 
gašenje vseh vrst požarov, 
ki bi lahko nastali na 
obravnavanem objektu. 
Gasilska enota je 
kategorizirana kot gasilska 
enota IV. kategorije (GE IV).  
 
V skladu z pravilnikom je 
potrebno namestiti 42 enot 
gasil..  

 

 

 

Zahteve za dovozne poti ter 
delovne in postavitvene 
površine 

Dovozne poti 
Obstoječe. Se ne spreminja.  

 
Delovne površine 
Obstoječe. Se ne spreminja 

 

 

 

Zahteve za gasilsko dvigalo 
(mesto vstopa za gasilce, 
dimenzije dvigala, zahteva za 
nadtlačno kontrolo, ipd..)  

/  

 

 

 

Inštalacije, ki vplivajo na 
požarno varnost  
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Zahteve za inštalacije vnetljivih 
plinov in tekočin  

Plinska instalacija bo 
namenjena dovodu plina v 
kuhinjo. Plinska instalacija, 
ki bo speljana v objekt, 
mora biti izvedena tako, da 
ne more priti do uhajanja 
plina in poškodb cevi 
(brezšivne atestirane cevi 
preizkušene na trdnost in 
tesnost). Plinska napeljava 
ne sme biti pritrjena na 
druge napeljave in ne sme 
služiti kot podpora za druge 
napeljave. Položena mora 
biti tako, da nanjo ne pada 
kondenz ali voda iz drugih 
napeljav. Nosilni deli cevnih 
podpor morajo biti iz 
negorljivih materialov. 
Plinske cevi morajo biti 
zavarovane pred korozijo in 
označene z barvo glede na 
vrsto plina, ki se v njej 
pretaka. V regulacijskem 
delu mora biti vgrajen ventil, 
ki omogoča zapiranje 
dovoda plina. 

 

Vsi uporabniki plina morajo 
imeti vgrajene varovalne 
ventile, ki bodo preprečevali 
nenadzorovano uhajanje 
plina (termostikala). Izvedba 
in projektiranje plinske 
napeljave mora biti skladna 
z zahtevami Pravilnika o 
utekočinjenem naftnem 
plinu. Plinska napeljava 
vključno z namestitvijo 
plinskih trošil mora biti 
projektirana in izvedena v 
skladu z zahtevami 
tehničnih predpisov DVGW-
TRGI – tehnični predpisi za 
plinsko napeljavo. 

 

Plinska požarna pipa se 
nahaja pred vhodom plinske 
instalacije v objekt na S 
fasadi objekta pred 
strojnico. Sistem detekcije 
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plina zapre dovod plina v 
objekt; elektromagnetni 
ventil pred vstopom v 
objekt. Plinska inštalacija 
mora biti speljana v stalno 
naravno prezračevanih 
prostorih in ne sme biti 
speljana po požarnih 
stopniščih. 

Zahteve glede kurilnih in 
dimovodnih naprav in 
skladiščenja goriva 

/  

 

 

Zahteve glede protieksplozijske 
zaščite 

/  

 

 

Zahteve glede strelovodnih in 
energetskih naprav  

Strelovodna zaščita 
celotnega objekta je 
predvidena v obliki Faraday-
eve kletke in je projektirana 
v skladu z veljavno 
zakonodajo (smernica TSG-
N-003:2013 – Zaščita pred 
delovanjem strele). 

 

 

 

 
 


