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A. TEHNIČNO POROČILO

1. PROJEKTNA NALOGA

Načrt požarne varnosti smo izdelali za OBNOVO KOPALIŠČA DOMŽALE (objekt.) Objekt se nahaja 
na parc. št. 4426/1, 4426/4, 4435,  4436,  4437,  4438,  4439,  4440/1,  4440/2, 4440/3, 4440/4, 
4440/9, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2 4443, 4444, 4445/1, 4445/2, 4445/3, 4446/1, 4446/2, 4610/1, 
4610/2 4611/1 4611/2, 4611/3, 4612/1 4612/2, 4612/3, 4608/7, 4608/9, vse k.o. Domžale.
 

Načrt požarne varnosti smo izdelali na podlagi podatkov, ki smo jih prejeli do vključno 27.03.2019. 

Glavni namen načrta požarne varnosti je podati požarno-varstvene zahteve za objekt in pomagati 
naročniku pri izpolnjevanju obveznih zahtev trenutne slovenske zakonodaje s področja požarnega 
varstva. Ukrepi za požarno varnost upoštevajo zahteve za zmanjšanje požarne škode zaradi izgube 
posla, zmanjšanja gmotne škode ter zahteve za varovanje okolja v takšnem obsegu, kot se to 
zahteva po slovenski obvezni zakonodaji.

Ukrepe požarne varnosti smo načrtovali v skladu z 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah 
(Pravilnik). Strokovna podlaga za požarno-varstvene zahteve v tem načrtu je tehnična smernica 
Požarna varnost v stavbah, TSG – 1 – 001:2010 (TSG). 

Ob upoštevanju in izvedbi zahtevanih požarno-varstvenih ukrepov navedenih v predmetnem načrtu 
požarne varnosti bo zagotovljena predpisana raven varnosti pred požarom v skladu z zahtevami 
Pravilnika.

Požarnovarnostni ukrepi veljajo za opisano stanje. V kolikor bi se požarne nevarnosti iz kateregakoli 
vzroka spremenile (povečale), je potrebno na ustrezen način  spremeniti (povečati) tudi 
požarnovarstvene zahteve.

Pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti smo predpostavili en nezgodni požar na določeni lokaciji. V 
skladu s trenutnimi požarnimi predpisi pri načrtovanju ni treba upoštevati teroristični napad ali namerni 
požig.  

Zahteve požarne varnosti v tej študiji požarne varnosti so opisane na nivoju detajlov za projektno fazo 
PZI. 

Požarnovarnostnih zahtev ni dovoljeno spreminjati brez soglasja odgovornega projektanta tega 
elaborata.
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2. ZASNOVA OBJEKTA

2.1. KLASIFIKACIJA

Objekt v skladu s CC-SI klasifikacijo spada pod skupino 12650 – Stavbe za šport.

Objekt v skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti in CC-SI klasifikacijo spada med 
požarno zahtevne objekte (stavbe, v katerih se hkrati lahko zadržuje več kot 100 ljudi). 

2.2. OPIS OBJEKTA

2.2.1. Splošno

Objekt je dimenzij 87m x 8,5m. BEP je 739,5m2, upoštevajoč nadstrešek površine 178,35m2. 

Objekt je funkcionalno razdeljen v dva dela in sicer:
- Servisni del: pokrita shramba, bazenska strojnica, kemija, elektro prostro, trafo postaja. 
- Vhodni del: vhod, blagajna, pomoč, garderobe, kavarna s spremljevalnimi prostori. 

Servisni in vhodni del sta povezana z ravno streho dim. 87 x 8,5m, med njima pa je predviden nov 
glavni vhod v bazenski kompleks. 

2.2.2. Namembnost

Objekt bo stavba za šport.

2.2.3. Dimenzije

število etaž: P
BEP: cca 739,5 m2 (upoštevajoč nadstrešek površine 

178,35m2

največji obodni meri objekta: 87m x 8,5m.
višina: cca. 3,5 m

2.2.4. Odmiki

Odmiki objekta od relevante meje1  so več kot 10 m.

2.2.5. Gradbena zasnova

Konstrukcija
Gradbena konstrukcija je negorljiva, AB in zidana. 

Strešna kritina
Objekta sta krita z zeleno streho.

Fasada
Oba volumna vhodnega in servisnega objekta sta obdelana z enotno novo fasado iz kompozitnih 
panelov (kot npr. KERROCK) po celi višini objekta. Transparentni deli fasade so iz enakih panelov s 
perforacijo na podkonstrukciji iz kovinskih okvirjev ali iz perfororane pločevine na podkonstrukciji.
Vrata so prav tako kovinska v kovinskih okvirjih, obdelana s polnimi ali perforiranimi polnili, da po 
potrebi omogočajo prezračevanje (strojnica, trafo postaja).
Na vzhodnem delu objekta, kjer je kavarna, je fasada steklena v kovinskih okvirjih in delno s 
perforiranimi paneli. 

1 Relevantna meja je meja sosednje parcele drugega lastnika, lahko pa je tudi sredina javne ceste, železnice, 
reke ali druge naravne ovire, ki trajno onemogoča gradnjo. Odmiki med stavbo in objekti na isti parceli se 
določajo z odmiki stavbe od navidezne meje, ki jo določa obstoječi objekt.
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Notranji tlaki
Talne obloge so izveden v epoksi in protikislinkem premazu ter keramiki.

Obdelave sten
Zunanje stene bodo na notranji strani izvedene iz Knauf plošč, kitane in slikane. Notranje montažne 
stene izvedene iz vodoodbojnih cementnih plošč, slikane ali obložene s stensko keramiko.

2.2.6. Instalacije (ogrevanje, prezračevanje, elektro)

Ogrevanje in hlajenje
Za potrebe tehnologije in sicer gretja bazenske vode je predvidena toplotna črpalka zrak/voda. 
Nameščena bo na strehi nad strojnico bazenske tehnike.Toplotna moč črpalke bo 658,3 kW. 

Za ogrevanje in hlajenje lokala je izbrana toplotna črpalka / hladilnik toplotne moči 40kW. Postavitev 
zunanje enote je na strehi lokala.

Strelovod
Objekt je ščiten s strelovodno inštalacijo.

2.2.7. Število uporabnikov

Faktorje za izračun števila uporabnikov povzeli po slovenski smernici za požarno varnost TSG-1-001: 
2010.

V objektu ni prostorov, kjer bi se hkrati lahko zadrževalo več kot 100 uporabnikov.

ETAŽA šifra 
prostora PROSTOR namembnost 

stavbe (TSG)
površina 

[m2]

št. uporabnikov/m2 
oz. število 

sedišč/stojišč
št. uporab. št. uporabnikov  na 

etažo

PR-1
PR-2

Bazenska 
strojnica, 

kemija
/ 177,36 / 2

(ocena)

PR-4 Trafo postaja / 16,32 / 1
(ocena)

PR-5a 1. pomoč / 8,09 / 2
PR-5b pr. za rešev. / 6,05 1

PR-5 Blagajna / 7,76 / 1

PR-6 do 
PR-9

Garderobe, 
tuši, 

preoblačilnice, 
WC

Pritličje stavb za 
storitvene 

dejavnosti ali 
telovadnice

128,49 0,5 65

PR-10 Servisni 
prostor / 21,46 / 1

(ocena)
PR-11 okrepčevalnica jedilnica 66,52 1,0 67

P 143

PR-11c,
PR-11b

kuhinja in 
skladišče, 
prostori za 
zaposlene

kuhinja 22,38 0,14 4

Število uporabnikov v objektu bo manj kot 150.

2.2.8. Namembnost in požarna obremenitev
Objekt glede na CC-SI klasifikacijo spada v skupino 12650 – Stavbe za šport.

Skladno s smernico SZPV 204 se za skupino CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) 
predpostavi, da bo požarna obremenitev manj kot 800 MJ/m2.

2.2.9. Gasilci in voda za gašenje

V primeru požara posreduje poklicni gasilci Centera za zaščito in reševanje Domžale (VI kategorija), 
ki mora po zakonskih določilih izvoziti v času maksimalno 1 min po prejemu alarma.
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CZR Domžale je od objekta oddaljena cca 2,8  km. Ob predpostavki, da gasilci potujejo s hitrostjo cca 
60 km/h je intervencijski čas 4 minute (1 min + 2,8 km/60km/h).

Omogočen bo notranji napad gasilcev preko evakuacijskih izhodov. Objekt ima peš dostop do vseh 
stranic objekta, tako da bo omogočeno gašenje tudi iz zunanje strani stavbe iz nivoja terena. Delovni 
površini dimenzij minimalno 6m x 11m za postavitev gasilskih vozil in opreme bosta na javni cesti 
južno od objekta (glej grafične priloge).

V objektu niso predvideni notranji hidranti. Predvideni so ročni gasilni aparati za začetno gašenje v 
objektu.

Voda za gašenje bo iz hidrantnega omrežja. Glede na velikost objekta morata biti na voljo dva 
zunanja hidranta. 
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3. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

3.1. KONCEPT POŽARNE VARNOSTI

Strokovna podlaga je  slovenska tehnična smernica za požarno varnost TSG-1-001 (TSG). Za 
načrtovani objekt TSG podaja požarno varne in hkrati ekonomsko ugodne rešitve.  

Odstopanja od TSG so sledeča:
 Notranji hidranti v objektu niso zahtevani.

Najslabši požarni scenarij je izguba enega požarnega sektorja. 

Koncept požarne varnosti temelji na sledečih rešitvah: 

 Objekt bo požarno ločen v več požarnih sektorjev in sicer:
o PS1: bazenska tehnika, kemija površina cca 225m2 
o PS2: elektro prostor, trafo postaja površina cca 17m2

o PS3:blagajne, pomoč, garderobe, WC površina cca 175m2

o PS4:  kavarna s spremljevalnimi prostori površina cca 130m2

 Nosilna gradbena konstrukcija mora biti požarno odporna R30. Lesena nosilna konstrukcija je 
dovoljena. 

 V objektu bodo zadostne evakuacijske poti, tako da se bodo ljudje v primeru požara lahko vedno 
umaknili na varno. Umik do najbližjega izhoda na prosto bo manj kot 20m v primeru enega izhoda 
in manj kot 35m v primeru več izhodov iz prostora. V prostorih, kjer bo več kot 50 oseb je 
predvideti minimalno dva neodvisna izhoda.  

 Načrtovani so ustrezni ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte. 

 Ni zahteve za varnostno razsvetljavo saj število uporabnikov v delu stavbe, ki se evakuira skupaj 
ne presega 100 oseb + BEP stavbe ne presega 1000m2.

 Ni zahteve za sistem javljanja in alarmiranja požara saj požarni sektor ne presega 1000m2 in v 
njem ni prostorov, kjer bi se hkrati nahajalo več kot 100 uporabnikov.  

 Za odvod dima in toplote zadostujejo fasadne odprtine (okna, vrata). 

 Načrtovani so gasilni aparati za prvo gašenje požara. Notranji hidranti niso zahtevani.

 Za gasilce bo na voljo ustrezna kapaciteta požarne vode iz zunanjega hidrantnega omrežja in 
ustrezni dimenzionirani dostopi do objekta.  Omogočen bo peš dostop do vseh stranic objekta in 
gašenje iz vseh strani objekta. 

V nadaljevanju so zahteve požarne varnosti podrobneje obrazložene po sklopih. 



FOJKARFIRE d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

NAČRT POŽARNE VARNOSTI
72/2018

Investitor: Stran/strani: 10/23
Objekt:

Občina Domžale, Oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale
Obnova kopališča Domžale Datum: APRIL 2019

6

3.2. ŠIRJENJE POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

3.2.1. Požarno nezaščitene površine

V tej točki so našteti ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom izpolnjena zahteva o omejevanju 
širjenje požara na sosednje objekte. Zahteve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte so 
odvisne od velikosti požarnega sektorja in požarnih lastnosti zunanjih gradbenih elementov stavbe:

 zunanjih sten objekta (požarna odpornost REI), 
 strehe in 
 oblog zunanjih sten (odziv na ogenj izolacije in finalne obloge fasade). 

Zahtevajo se strožje požarne lastnosti (požarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih elementov), 
kadar so požarni sektorji večji in odmiki od relevantne meje manjši (parcelna meja sosednjega 
lastnika, sredina javne ceste, železnice, reke ipd).

Za izračun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleža nezaščitenih površin na fasadi stavbe je bila 
uporabljena smernica SZPV 204. Predpostavili smo toplotno sevanje z vsake požarno nezaščitene 
površine v vrednosti 84 kW/m2. Tabela v nadaljevanju prikazuje maksimalno dovoljeno nezaščiteno 
površino za določeno zunanjo steno objekta največjega požarnega sektorja. 

Zunanja stena 
objekta

Maksimalna višina 
očrtanega 

pravokotnika
(m)

Maksimalna širina 
očrtanega 

pravokotnika
(m)

Odmik od relevantne meje
(m)

Maksimalna 
dovoljena 

nezaščitena 
površina v očrtanem 

pravokotniku

Načrtovano 
ustreza

SEVER 6 40 >8,5 Ni omejitev DA

JUG 6 40 >8,5 Ni omejitev DA

VZHOD 6 9 >5,0 Ni omejitev DA

ZAHOD 6 9 >5,0 Ni omejitev DA

Tabela 1: Požarna odpornost zunanjih sten

3.2.2. Streha

Finalna obloga (kritina) strehe bo najmanj razreda BROOF(t1). Zelena streha ustreza. 

3.2.3. Toplotna izolacija zunanjih sten in finalna obloga fasade

Finalna obloga zunanjih sten (finalni sloj fasade + toplotna izolacija skupaj) objekta mora imeti odziv 
na ogenj D-s2,d1. Dovoljene so tudi lesene obloge. 

Fasada s toplotno izolacijo iz XPS (stiropor) mora biti izvedena kot certificiran ETICS sistem z 
odzivom na ogenj B-d1.

Pri prezračevani fasadi mora biti toplotna izolacija negorljiva, odziv na ogenj A1 ali A2-s1,d0.

Toplotna izolacija talnega zidca do višine 0,5 m je lahko iz gorljivega materiala.

Načrtovana je izvedba fasade s fasadnimi paneli KERROCK, ki imajo glede na katalog proizvajalca 
odziv na ogenj B-s1, d0.  Fasadni paneli bodo pritrjeni na podkonstrukcij, v sklopu katere bo zračni 
sloj. Za toplotno izolacijo je predvidena mineralna volna – negorljivo. V stiku stene s tlakom (podzidek 
/ cokel) je namesto mineralne volne vložena topl.izolacija  EPS (do 20 cm nad tlakom). 
Načrtovana izvedba ustreza.
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3.3. NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER ŠIRJENJE POŽARA PO STAVBI

3.3.1. Odziv na ogenj gradbenih materialov

3.3.1.1. Gradbena konstrukcija

Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija.

3.3.1.2. Notranje obloge

Glede notranjih oblog v prostoru ni zahtev.

3.3.2. Požarna odpornost

Nosilna konstrukcija bo požarno odporna R 30. 

3.3.3. Zunanje obloge

Glej poglavje 3.2.3 za zahteve zunanje obloge.

3.3.4. Toplotna izolacija

Glej poglavje 3.2.2 in 3.2.3 za zahteve za toplotno izolacijo fasade in strehe.

Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov mora biti težko gorljiva, odziv na ogenj C. Pri prehodu preko 
požarne stene mora biti toplotna izolacija negorljiva A1/A2.

3.3.5. Razdelitev v požarne in dimne sektorje

Objekt bo požarno ločen na več požarnih sektorjev. Objekt bo požarno ločen na sledeče požarne 
sektorje:

o PS1: bazenska tehnika, kemija (A=cca 225m2, V=cca 950m3)
o PS2: elektro prostor, trafo postaja (A= cca 17m2, V=cca 60m3)
o PS3:blagajne, pomoč, garderobe, WC (A= cca 175m2, V=cca 615m3)
o PS4:  kavarna s spremljevalnimi prostori (A= cca 130m2, V=cca 455m3)

Površina največjega požarnega sektorja (PS-1) bo manj kot 1000m2, prostornina pa manj kot 1000 
m3.
 
Požarni sektor bo hkrati tudi dimni sektor.

Glej tudi grafične priloge.

3.3.6. Požarne ločitve

Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev
Stene požarnih sektorjev bodo požarno odporne (R)EI 30. 

Požarna vrata
V požarnih ločitvah ni načrtovanih vrat.

Požarna ločitev na strehi
Na strehi se na meji požarnih sektorjev izvede  požarno odporna zaščita dela streha iz spodnje strani 
RE30 v pasu 1m od ločilne stene. Izolacija v tem delu mora biti iz negorljivega materiala. Na skici 
spodaj je prikaz požarne ločitve na stiku strehe in ločilne stene. Druga možnost je, da ločilna požarna 
stena presega streho za najmanj 30cm. 
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3.3.7. Preboji inštalacij

Požarna odpornost zaščite prehodov inštalacij bo enaka požarni odpornosti elementa skozi katerega 
inštalacija prehaja. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 
408.

Za strojne instalacije glej poglavje 3.6.1.

3.3.8. Odvod dima in toplote

V objektu ni zahtev za naprave za odvod dima in toplote. Upoštevamo, da v objektu ni prostorov, kjer 
se hkrati lahko zbere več kot 100 ljudi. 

Za odvod dima in toplote ustrezajo fasadne odprtine (okna, vrata). 
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3.4. EVAKUACIJSKE POTI

3.4.1. Splošno

Glede na namembnost in velikost objekta je načrtovan umik vseh ogroženih ljudi v objektu hkrati, po 
najbolj varni poti  na varno oziroma na prosto. 

Zbirno mesto bo na zemljišču objekta.

V objektu bo manj kot 150 ljudi.

V objektu ne bo prostorov, kjer bi se hkrati lahko zadrževalo več kot 100 ljudi.

3.4.2. Horizontalna evakuacija

3.4.2.1. Razdalje evakuacijskih poti

Razdalje evakuacijskih poti bodo manjše od:
- Umik v eni smeri znotraj prostora: 20m
- Umik v več smereh znotraj prostora: 35m

OPOMBA:
Razdalja evakuacijske poti znotraj prostora PR-1 Bazenska strojnica je prekoračena za cca. 5 m 
(skupna razdalja evakuacijske poti znaša cca. 25 m).
V prostoru se lahko nahaja samo pooblaščeno osebje, zato smatramo, da je prekoračena razdalja 
evakuacijske poti še ustrezna.

3.4.2.2. Izhodi, število izhodov in vrata

V prostorih garderob, tušev in preoblačilnic bo manj kot 100 oseb. Zahtevana sta dva izhoda min. 
svetle širine 0,90 m. Iz navedenih prostorov bosta izvedena dva odprta izhoda proti bazenu, svetle 
širine cca. 1,80 m. Načrtovano ustreza.

V prostorih okrepčevalnice bo manj kot 100 oseb. Zahtevana sta dva izhoda min. svetle širine 0,90 m. 
Načrtovana sta dva izhoda, svetle širine cca. 0,99 m in cca. 1,00 m. Načrtovano ustreza.

Ostala vrata na evakuacijski poti bodo minimalne svetle širine 0,90 m.

Za vrata v prostore sanitarij, pisarn ipd. ni zahtev glede širine vrat.

Vrata iz tehničnih prostorov (bazenska strojnica, kemija, trafo postaja) bodo minimalne svetle širine 
0,80 m.

Vrata na evakuacijski poti se bodo odpirala v smeri evakuacije.
Za ostala vrata ni omejitve glede smeri odpiranja.

Za zahteve glede požarne odpornosti vrat glej poglavje 3.3.6.

3.4.2.3. Širine hodnikov

Širina skupnih hodnikov bo min. 1,20 m.

3.4.2.4. Klančine

Klančine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti več kot 6% naklona. 
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3.4.2.5. Elektronska ključavnica

V kolikor bodo vrata na evakuacijskih poteh opremljena z elektronsko ključavnico, se morajo odpreti 
na signal:
- Tipke za izklop v sili, ki na pritisk odpre električno ključavnico (panik terminal). Tipka mora biti na 

strani vrat iz katere se umikajo ljudje. 
- Kadar zmanjka električnega toka ali pride do sistemske napake.

Pri izvedi se upošteva smernico SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih 
poteh. Pomembnejše zahteve smernice SZPV 411 so:
- Električne ključavnice se morajo odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in sicer pri 

90% sile za pridržanje vrat, vendar pri največ 3kN. 
- Električni sistemi za zaklepanje vrat ne sme onemogočati ali časovno zamikati odpiranja vrat. 

Krmiljenje električnih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da odpiranje vrat v primeru napake ni 
onemogočeno ali časovno zamaknjeno.  

- Poleg vrat, ki imajo vgrajen sistem blokad mora biti nameščena tipka za izklop v sili (NT), ki mora 
biti osvetljena, imeti mora rdeč operativni del v obliki gobe in stikalo, ki se odpre s silo. Zanjo 
veljajo tudi zahteve SIST EN 60947-5-1 za komandne enote v primeru sile. Tipka za izklop v sili 
mora imeti notranjo osvetlitev. Tipka za izklop v sili je lahko prekrita s prozornim pokrovom, da ne 
pride do nenamerne sprožitve. Sila za sprožitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za 
odprtje pokrova, ne sme preseči 80 N. Operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 
25 mm.  Tipke za izklop v sili morajo biti nameščene v bližini vrat ali na krilih vrat v skladu z 
naslednjo skico. Višina nad tlemi ne sme preseči 1.200 mm. Priporočena višina je 850 mm.

Tipka za izhod v sili mora biti označena z 
naslednjim znakom. 

3.4.3. Merjenje svetle širine

Svetla širina vrat se meri kot prikazuje skica spodaj.
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3.4.4. Označbe izhodov in evakuacijskih poti

Evakuacijski izhodi bodo izvedeni s piktogrami skladno s SIST 1013 (označba ''bežeči človek'' s 
smerjo evakuacije – označba bele barve na zeleni podlagi). Piktogrami bodo postavljeni navpično in 
pravokotno na smer gibanja. Piktogrami bodo na evakuacijskih poteh nameščeni pri vseh 
spremembah smeri in nad izhodnimi vrati. 

V grafičnih prilogah so označene predlagane lokacije evakuacijskih oznak. 

Velikost piktogramov se določi po formuli v odvisnosti od »razdalje do piktograma« in ali bo 
»piktogram z notranjo osvetlitvijo«. Tabela spodaj prikazuje izračunane vrednosti za pričakovane 
razdalje razpoznavnosti. 

d = s * p, kjer je

d razdalja do piktograma (razdalja razpoznavnosti)
p višina piktograma, širina piktogram je 2p
s konstanta, 200 pri piktogramih z notranjo osvetlitvijo, 100 pri zunanji osvetlitvi

Dimenzije piktogramov
(dolžina x višina)Razdalja 

razpoznavnosti Zunanja 
osvetlitev

Notranja 
osvetlitev

5m 100mm x 50mm 50mm x 25mm
10m 200mm x 

100mm
100mm x 50mm

15m 300mm x 
150mm

150mm x 75mm

20m 400mm x 
200mm

200mm x 100mm

25m 500mm x 
250mm

250mm x 125mm
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3.5. NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOP GASILCEV

3.5.1. Dostop gasilcev

Delovna površina za gasilce bodo na javnih površinah (zazidana površina objekta je manj kot 600 m2 
– zadostuje ena delovna površina za gasilce).

V objektu bo omogočen notranji napad za gašenje objekta preko evakuacijskih izhodov.

3.5.2. Voda za gašenje

Prostorinina največjega požarnega sektorja bo manj kot 1000 m3 (prostornina največjega požarnega 
sektorja PS-1 je cca. 950m3).

Potrebujemo 10 litrov/sek vode za 2 urno gašenje oziroma 72 m3 vode. 

Voda za gašenje bo iz obstoječega javnega hidrantnega omrežja. 

Glede na velikost objekta morata biti na voljo dva zunanja hidranta. Razdalja med hidrantoma ne sme 
biti večja od 80 m.  Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m.

OPOMBA:
V bližini objekta sta obstoječa dva nadtalna hidranta, eden na oddaljenosti cca. 45 m in drugi na 
oddaljenosti cca. 110 m.
Menimo, da sta obstoječa hidranta ustrezna za gašenje objekta ker:
- Načrtovani objekt bo nadomestil obstoječi objekt, katerega v primeru požara gasijo iz obstoječih 

hidrantov.
- Prostornina največjega požarnega sektorja načrtovanega objekta bo manj kot 1000 m3. Za stavbo 

izven naselij bi bilo zahtevano 5 m3 vode, ki jo s seboj lahko pripeljejo tudi gasilci. CZR Domžale je 
gasilska enota IV kategorije in ima ustrezna vozila, da zagotovi 5m3 vode za gašenje (Gasilsko 
vozilo s cisterno GVC 16/25 – 3m3 vode in Gasilska avtocisterna AC-7000 – 7m3 vode).

3.5.3. Notranji hidranti

Notranji hidranti v objektu niso zahtevani. Za prvo gašenje zadostujejo gasilni aparati.

Obrazložitev

3.5.3.1. Zakonodaja

Zakonodaja (8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah) omogoča alternativne rešitve, ki sicer 
niso predvidene v tehnični smernici za požarno varnost TSG-1-001:2010.

Zakon o varstvu pred požarom (5 točka, 2 odstavka, 4. člena) navaja, da je cilj varstva pred požarom 
tudi »vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred požarom 
in pričakovano požarno  škodo.« Vgradnja notranjih hidrantov, katerih namen naj bi bilo gašenje prvih 
požarov ni v skladu z zgoraj navedeno dikcijo. Notranji hidranti ne opravičujejo ekonomskega stroška 
glede na vprašljivo uporabnost pri gašenju prvih požarov. Za gašenje prvih požarov zadostujejo 
gasilni aparati.

3.5.3.2. Strokovni argument

V objektu so uporabniki, ki morajo biti poučeni glede požarne varnosti in gašenja začetnih požarov v 
obsegu, ki ga predvideva obvezna slovenska zakonodaja. Slednje pomeni, da bodo v najboljšem 
primeru znali uporabljati gasilnike/notranje hidrante in poznali splošne nevarnosti požara. 

Naredili smo oceno tveganja gašenja  z notranjimi hidranti. Ugotovili smo, da v primeru, ko gašenje 
začetnega požara z gasilniki ne bi bilo učinkovito, požar predstavlja preveliko nevarnost, da ga gasijo 



FOJKARFIRE d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

NAČRT POŽARNE VARNOSTI
72/2018

Investitor: Stran/strani: 17/23
Objekt:

Občina Domžale, Oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale
Obnova kopališča Domžale Datum: APRIL 2019

6

uporabniki. Uporabniki naj pokličejo gasilce, ki lahko pridejo na objekt v času cca 5 minut po prejemu 
alarma. 

Ob požaru nastane veliko snovi, ki so nevarne za zdravje ljudi npr ogljikov monoksid, benzen, žveplov 
dioksid, vodikov klorid, diklorofluorometan itd. Nemalo med njimi je tudi karcinogenih. Še posebej 
veliko nevarnih snovi nastane ob gorenju plastike, embalaže, polimerov in lakov, ki so sestavni del 
opreme v objektu. Menimo, da je izpostavljenost uporabnikov objekta nevarnim snovem pri gašenju 
začetnih požarov še sprejemljiva pri manjših požarih, kjer zadostuje uporaba gasilnikov. Pri večjih 
požarih, kjer bi bilo treba gasiti z notranjimi hidranti, pa nastane preveč nevarnih snovi, ki lahko resno 
ogrozijo zdravje in življenje uporabnikov objekta. Poudariti je treba, da uporabniki objektov nimajo 
respiratorne zaščitne opreme, ki bi jih ščitila pred produkti gorenja, tako kot gasilce. 

Gasilni aparati imajo omejeno kapaciteto gašenja. Zaradi tega obstaja manjša verjetnost, da bi se 
uporabniki dalj časa izpostavljali požaru. Uporabniki se bodo umaknili na varno, ko bo zmanjkalo 
gasila. Pri gašenju z notranjim hidrantom tega ne moremo reči, saj ima stalni pretok vode. Obstaja 
velika nevarnost, da bi se uporabniki preveč izpostavili pri gašenju požara in prevzeli vlogo gasilcev, 
čeprav so brez prave opreme, treninga in prakse. 

Menimo, da je velikost požara, ki je primerna za gašenje uporabnikov taka, da je obvladljiva samo z 
gasilnimi aparati. V kolikor bi bil požar tako velik, da gasilni aparati ne bi zadoščali, je nevarnost za 
uporabnike prevelika.  V tem primeru ne gre več za gašenje začetnega požara ampak za polno razvit 
požar. Polno razvite požar naj gasijo samo gasilci, ki imajo pravo opremo, dovolj treninga in prakse.

3.5.4. Gasilni aparati

Za začetno gašenje požarov bodo na voljo gasilni aparati (gasilniki), ki so glede na površino 
prostorov, požarno nevarnost in vrsto pričakovanega začetnega požara oziroma razred požara,  
izbrani v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. 

Načrtovano število in tip gasilnikov je prikazan v spodnji tabeli.

Površina 
prostorov 

skupaj [m2] 

Pričakovana vrsta 
začetnega požara po 

EN 2

Število izračunanih enot 
gasila EG Št. gasilnikov in tip gasilnika

do 600
Razred A, 

srednja požarna 
nevarnost

48 EG
5 x 9EG, tip ABC

1 x 5EG, tip BC (CO2)
1 x 5 EG (F) – glej opomobo

Glej grafične priloge za predlog namestitve. 

Gasilniki bodo nameščena na vidnih mestih in ne bodo od najbolj oddaljene točke prostora oddaljeni 
več kot 20m. Ustrezna višina prijema glede na glavo gasilnika z mehanizmom za aktiviranje znaša 
0,8m do 1,2m. 

OPOMBA:
Gasilnik tipa F (gašenje olj in maščob) se namesti v kuhinji, če se bo uporabljalo toplotna obdelava 
hrane z maščobo (cvrtje ipd.)
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3.6. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM ZA STROJNE IN ELEKTROENERGETSKE 
INSTALACIJE

3.6.1. Strojne instalacije

Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov mora biti težko gorljiva, odziv na ogenj C. Pri prehodu preko 
požarne stene mora biti toplotna izolacija negorljiva A1/A2.

Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov.

Na mestih, kjer bodo prezračevalni kanali prehajali požarne sektorje, se na prehodih prezračevanih 
kanalov skozi meje požarnega sektorja vgradi požarne lopute s požarno odpornostjo EI30-S. 
Zapiranje požarnih loput se izvede preko termičnega člena v loputi. Omogočeno mora biti ročno 
aktiviranje požarne lopute. Na požarni loputi mora biti vidna oznaka o legi požarne lopute in projektna 
označba požarne lopute.

ALTERNATIVNA IZVEDBA:
Prezračevalni kanali se lahko izvedejo tudi kot požarno odporni ali zaščiteni s požarnimi oblogami 
enake odpornosti, kot se zahteva za požarni sektor, skozi katerega prehajajo (EI30) ter v njem nimajo 
odprtin. V tem primeru vgradnja požarnih loput na mejah požarnih sektorjev ni zahtevana.

3.6.2. Ogrevanje

Za potrebe tehnologije in sicer gretja bazenske vode je predvidena toplotna črpalka zrak/voda. Za 
ogrevanje in hlajenje lokala je izbrana toplotna črpalka / hladilnik. Ni dodatnih zahtev.

3.6.3. Elektroenergetske instalacije

Elektroenergetske instalacije in oprema bodo izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in 
standardi. Ob začetku uporabe objekta se izvedejo meritve zaščite pred udarom el. toka in 
galvanskih povezav. V primeru, da pride do okvar, poškodb ali drugih pomanjkljivosti na el. napravah 
je potrebno te pomanjkljivosti takoj odpraviti.

Za celoten objekt se predvidi možnost izklopa električne energije v objektu s stikalom nameščenim na 
glavnem razdelilniku oz. z oddaljeno tipko v notranjosti objekta pri glavnem vhodu.

Strelovodne napeljave morajo biti brezhibne ter periodično pregledovane v predpisanih rokih. 
Strelovodna instalacija mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele ter v skladu s tehnično smernico TSG-N-003:2013.

Glej tudi ostala poglavja, ki se posredno nanašajo na elektroenergetske instalacije.
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3.7. ZAHTEVE ZA VGRAJENE SISTEME AKTIVNE PROTIPOŽARNE ZAŠČITE

3.7.1. Odvod dima in toplote (ODT)

Naprave za odvod dima in toplote niso zahtevane. Za odvod dima in toplote ustrezajo fasadne 
odprtine (okna, vrata). 

3.7.2. Varnostna razsvetljava

Varnostna razvetljava ni zahtevana.

Število uporabnikov v delu stavbe, ki se evakuira skupaj, ne presega 100 oseb. BEP stavbe ne 
presega 1000m2.

3.7.3. Avtomatsko javljanje požara

Sistem avtomatskega javljajna in odkrivanja požara (AJP) v objektu ni zahtevan.

Velikost največjega požarnega sektorja bo manj kot 2400 m2 (površina največjega požarnega sektorja 
PS-1 je 225 m2).
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3.8. NADZOR VPLIVA POŽARA NA OKOLICO

V primeru nastanka požara le-ta ostane omejen v požarnem sektorju v katerem je nastal. Nastali 
začetni požar gasijo zaposleni s sredstvi za začetno gašenje požarov (gasilniki), kasneje gasijo tudi 
pristojni gasilci in lokalne gasilske enote.

Zagotovljeni so ustrezni odmiki, da ne bo nevarnosti za prenos požara na sosednje stavbe.

V primeru požara lahko nastane večja količina vode, ki bo odtekala v kanalizacijo.
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3.9. ORGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

3.9.1. Požarni red

Lastnik ali uporabnik mora imeti predpisan požarni red, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o 
požarnem redu. Poleg ostalih obveznih vsebin je treba v požarnem redu posebno pozornost nameniti: 

 Organizaciji varstva pred požarom
Določiti je treba odgovornosti lastnika, zaposlenih in obiskovalcev za varstvo pred požarom. 
Delodajalec mora pooblastiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
Določiti je treba osebe, ki so odgovorne za pomoč pri evakuaciji mobilno oviranim osebam. 

 Požarno nevarnim delom
Vsa požarno nevarna dela morajo biti posebej odobrena v pisni obliki (dovoljenje za izvajanje požarno 
nevarnih del) in zavarovana (procedure/postopki za požarno nevarna dela). Za vsa dela z odprtim 
ognjem in z orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti pismeno odobrena, dobro zaščitena in zavarovana 
(izvajati se smejo le ob stalni prisotnosti požarne straže ves čas izvajanja del;  pol ure po zaključku 
del je potrebno taka mesta kontrolirati).

 Usposabljanju zaposlenih
Zaposleni morajo imeti redno usposabljanje s področja varstva pred požarom. 
Zaposleni morajo  znati ravnati z gasilnimi aparati. Zaposleni morajo sodelovati pri evakuaciji 
obiskovalcev. 

 Ukrepom za zagotavljanje prostih evakuacijskih poti
V požarnem redu mora biti določena oseba, ki je odgovorna za proste in dostopne evakuacijske poti. 
Določeni morajo biti način in kontrola izvajanja ukrepov za zagotavljanje prostih evakuacijskih poti.

3.9.2. Vzdrževalna in prenovitvena dela

Lastnik mora z izvajalci skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipožarnega varovanja v času 
izvajanja del. Izvajalci morajo biti seznanjeni s požarnim redom in morajo njegova določila upoštevati 
pri svojem delu. Lastnik v pisnem dogovoru z izvajalci določi način zagotavljanja požarne varnosti in 
ukrepe v primeru vročih del npr požarna straža.
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4. SEZNAM STANDARDOV IN LITERATURE

Zakoni
1. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Ur.l. RS, št. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, št. 87/2001, 110/2002-

ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012
2. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
3. Zakon o gradbenih proizvodih (82/2013-ZGPro-1)

Pravilniki in odredbe
1. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/2004, Spremembe: Ur.l. RS, št. 10/2005, 83/2005, 

14/2007, 12/2013
2. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 12/2013, Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/2013 

Skl.US: U-I-67/13-7, 49/2013
3. Pravilnik o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS št. 77/2003)
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 66/2004, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2005, 

55/2008
5. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05)
6. Pravilnik o požarnem redu Ur.l. RS, št. 39/1997, Spremembe: Ur.l. RS, št. 138/2004, 52/2007, 34/2011
7. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12)

Smernice in standardi
1. TSG – 1 – 001: 2010, Požarna varnost v stavbah
2. TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele
3. SZPV 408/08, Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah, izdaja 02/08
4. SZVP 204, Požarnovarnostni odmiki med stavbami, izdaja 02/10
5. SZVP 411, Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh, izdaja 01/2012
6. SZVP 412, Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov, izdaja 01/12
7. SIST 1013, Požarna zaščita-varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni 

javljalniki požara
8. SIST DIN 14090:2005, Površine za gasilce na zemljišču
9. SIST EN 2:1995 - Klasifikacija požarov - Classificationoffires
10. SIST EN 3: Gasilni aparati
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B. RISBE

ST. 
RISBE VSEBINA MERILO

01 SITUACIJA 1:1250

02 TLORIS PRITLIČJA IN PREREZ 1:250
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