
IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE 
 
 
Podatki o objektu 

Naziv stavbe: :                             RIBOGOJNICA »SOČA« V KOBARIDU                                                        
klasifikacija (CC-SI):                  skupina 1271201 – kmetijska raba –reja živali   
 

lokacija objekta:                                    KOBARID 

 

Podatki o zasnovi:        Projektant:              ENERKO d.o.o., Maribor  

                                   Odg. Projektant:      Ervin Kreitner u.d.i.e.,     IZS TP-0664 
                                                                 št. 19/2019      avgust   2019   
R 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

PZI                                                                                                                   PID 

Zahteve za odmike od sosednjih 
objektov in mej sosednjih 
zemljišč: 

Stavba je grajena kot  samostojen objekt.  Odmiki od sosednjih 
objektov so zagotovljeni. V bližini ni drugega objekta. 
 

   

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, stropove in strešno 
kritino oz. druge požarne ločitve 
med objekti 

-ni zahtev glede požarne odpornosti zunanjih sten. 
- strešno kritino odporna na leteči ogenj 

   

 

Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po objektu 

 

Zahteve za požarno odpornost 
nosilne konstrukcije objekta: 

- nosilni elementi konstrukcije    
   pritlični objekti – ni zahtev 
   upravni nadstropni objekt <  600m2           negorljiva                     
- AB plošče, ki ločujejo posamezne etaže                -  30 minut 
(REI 30)       
- nenosilni zunanji zidovi                           ni posebnih zahtev                    
- nenosilni notranji zidovi :                        ni posebnih zahtev                    
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Zahteve za razdelitev objekta  v 
požarne sektorje s požarnimi 
obremenitvami požarnih 
sektorjev in površinami požarnih 
sektorjev: 

požarni sektor  S1 – celoten objekt 
 

   

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

gradbeni ločilni  elementi na meji požarnih sektorjev   - jih ni 
Vrata na mejah požarnih sektorjev:                               -jih ni 
  

   

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

a./ zaščitene poti - zahteve  
Obloge na zaščitenih poteh v stavbi morajo ustrezati najmanj: 
stene : se izvedejo iz  težko gorljivih materialov  B-s1-d0, po  
SIST EN 13501 
- stropovi:  se izvedejo iz  težko gorljivih materialov  B-s1-d0, po  
SIST EN 13501,  
- tla na hodnikih         - Cfl -s1     
- tla na stopniščih      - A2fl -s1     

   

 

Širjenja dima po objektu in 
prezračevanje 

 

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

Dimni sektorji so enaki kot požarni sektorji. 
 

   

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje 

V celotnem objektu niso predvidene. 
Odvod dima je naraven skozi okna in vrata – ročno odpiranje. 
 

   

Naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih: 

Ni Požarnih stopnišč.    

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

Ni zahtev 
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Evakuacijske poti  

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

V objektu bo max število ljudi:  <10  
 

   

Zbirno mesto (zahteve za 
lokacijo) 

Zbirno mesto je na zelenici pred objektom    

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

minimalna širina hodnikov in stopnišč mora znašati 1,2m. Širina 
vrat na evakuacijskih poteh mora znašati min. 0,9m  
Število izhodov :  ustreza. 

   

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

Dolžine poti v prostoru do izhoda iz prostora ne presegajo 35m ( 
točka 7.2.3) 
V prostorih , ki imajo dva izhoda je dovoljena max dolžina do 
izhoda 50m . 
minimalna širina hodnikov in stopnišč mora znašati 1,2m. Širina 
vrat na evakuacijskih poteh mora znašati min. 0,9m.  

   

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
največje dovoljene dolžine in 
širine 

Ni zaščitenih delov evakuacijskih poti 
 

   

 

Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti: 

V  objektu je predvidena varnostna razsvetljava v poslovnem delu, 
v proizvodnem delu so označeni samo izhodi (smernica TSG-1).  
- Svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti vgrajene 
akumulatorske  baterije,  ki omogočajo ob izpadu omrežne  
napetosti  delovanje svetilke še 1 uro. 
- svetilke se namestijo  na zidove  na evakuacijski poti . 
- oznake na svetilkah morajo biti v zeleni barvi 
Osvetljenost evakuacijskih poti minimalno 1 lux . 
Razmestitev svetilk je razvidna iz grafične priloge.Pod svetilkami 
morajo biti oznake za evakuacijo po SIST 1013- Piktogrami v 
skladu  s SIST1013 
Po končani montaži  instalacijo pregleda pooblaščena organizacija 
in izda potrdilo o brezhibnem delovanju.  

   

Zahteve za evakuacijo povezano 
z dvigali 

V objektu ni dvigal 
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Sistemi za odkrivanje, 
javljanje in alarmiranje 

 

Načini odkrivanja požara (stalna 
prisotnost- organizacijski ukrepi/ 
sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara) 

V objektu ni predviden sistem za avtomatsko odkrivanje  in 
javljanje požara. 
 

   

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

V objektu ni predvidena stalna prisotnost (24-ur) dežurne osebe,  
Prenos na gasilce s pomočjo telefona 

   

Naprave za detekcijo plinov in 
hlapov 

Niso predvidene    

Energijsko napajanje in 
krmiljenje naprav in sistemov 
za požarno varnost in 
krmiljenje 

    

 

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

Varnostna razsvetljava ima vgrajene akumulatorje, LP, 1h. 
Požarna odpornost kablov ali kinet ni predvidena  

   

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

Ni zahtev    

 

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 

Zahteve za hidrantno omrežje (TSG dodatek -2) 
Glede na vrsto objekta in  objekt izven naselja (< 1000 MJ/m2, < 
1000m2)  je minimalna potrebna količina vode za en požar 10m3,  
kar je zagotovljeno z gasilskimi vozili) .  
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hidrantov: Zunanje  hidrantno  omrežje  na tej lokaciji ne obstaja in ni 
predvideno. 
Notranji hidrantni priključki niso  predvideni. 
 
skupno število gasilnikov po posameznih etažah znaša  : 
Pritličje uprava:               3x ABC 6kg,  
 Nadstropje- uprava:      2x ABC 6kg  
 Valilnica :                      1x ABC 6kg, 1xCO2-5kg 
 Karantena                       1x ABC 6kg 

Zahteve za gasilne sisteme 
(lokacija, gasilo, način 
aktiviranja, karakteristične 
zahteve za gašenje 

Niso predvideni gasilni sistemi    

Zahteve za dovozne poti ter 
delovne in postavitvene površine 

Dostopne in dovozne poti ter postavitvene površine so kar javne 
prometne površine - cesta. 
Predvidene širine  in obdelave poti so takšne, da  zagotavljajo 
normalno intervencijo. 

   

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

Ni predvideno gasilsko dvigalo    

 

Inštalacije, ki vplivajo na 
požarno varnost 

 

Zahteve za inštalacije vnetljivih 
plinov in tekočin 

V objektu  niso predvidene  te vrste instalacij. 
 

   

Zahteve glede kurilnih in 
dimovodnih naprav in 
skladiščenje goriva 

Ni zahtev.  
Ogrevanje s TČ zrak/voda 

   

Zahteve  glede protieksplozijske 
zaščite 

 ni zahtev. 
 

   

Zahteve glede strelovodnih in 
energetskih naprav 

objekt  bo opremljen s strelovodno instalacijo v skladu z :Pravilnik 
o zaščiti stavb pred delovanje strele (Ur. list RS št. 28/09)  
 Pregled in preizkus strelovodnih instalacij je potrebno izvajati: 
- po vsaki predelavi ali popravilu 
- po udaru strele v napeljavo ali objekt 
- v rednih periodičnih presledkih -  vsaka 4 leta. 
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