
 

 
INVESTITOR  

Ime in priimek ali naziv družbe: 
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 
    
 

Naslov ali sedež družbe Sp.Gameljnje 61a, LJUBLJANA-Šmartno 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje 
  RIBOGOJNICA "SOČA" V KOBARIDU 

 

kratek opis gradnje   
preureditev obstoječe ribogojnice, ki obsega izgradnjo nove servisne stavbe in 
karantenskega prostora 
 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 

vrste gradnje  novogradnja - novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje  novogradnja - prizidava 

   rekonstrukcija 

   sprememba namembnosti 

   odstranitev 

  vzdrževalna dela 

DOKUMENTACIJA     
vrsta dokumentacije   PZI 
(IZP, DGD, PZI, PID)     
številka projekta   2719-321-2018 

  sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU     
strokovno področje načrta   Zasnova požarne varnosti 

številka načrta   19/2019 

datum izdelave   avgust 2019.  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

  Ervin Kreitner, univ.dipl.inž.elekt. 

identifikacijska številka   IZS TP-0664 
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja     

PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe)   ENERKO energo konzalting d.o.o. 

naslov   Partizanska cesta 3,2000 Maribor 

vodja projekta   Branko Kokol, pooblaščeni arhitekt 

identifikacijska številka   
  
ZAPS 9087 

podpis vodje projekta 

  
 
 

odgovorna oseba projektanta   Matevž Stepišnik, univ.dipl. gosp. inž .el. 
   

   

Izvod št:  1      2      3      4      5      6 

Tel. :(02)25-00-673         
 (041)672-576                                                                                                 
  

ENERKO d.o.o.                                                                 
ENERGO KONZALTING d.o.o.                                         
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor                    
E: ervin.kreitner@enerko.si                      W: www.enerko.si 

 

ID_DDV SI 80793070 
 



Investitor: Zavod za ribištvo Slovenije 
Objekt: Ribogojnica Soča v Kobaridu 
Vrsta proj. dok.: PZI Načrt: 10-Zasnova požarne varnosti 

ENERKO d.o.o.  
 

Št. projekta: 19/2019 Kraj in datum: Maribor, avgust 2019 Stran: 2 

       

   

Vsako nepooblaščeno kopiranje ali podvajanje je prepovedano brez pisnega dovoljenja ENERKO d.o.o. 
Enerko d.o.o.  podjetje za projektiranje, trgovinu in storitve 

Partizanska cesta 3, 2000 Maribor 
tel: 041 672-576 

 Označba dokumenta: 19/2019 

   

 

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe)                          ENERKO  energo konzalting d.o.o.             

Naslov                                                        Partizanska cesta 3,2000 Maribor 

odgovorna oseba projektanta                    Matevž Stepišnik, univ.dipl. gosp. inž .el. 

     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta                                             Branko Kokol, pooblaščeni arhitekt 
identifikacijska številka                               ZAPS 9087 

 

IZJAVLJAVA 

   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi  
  in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času 
 gradnje  in vzdrževanja objekta, 
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi  
  predpisi,  tehničnimi smernicami in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

 

      

vodja projekta                                                  Branko Kokol, pooblaščeni arhitekt 
identifikacijska številka                                       ZAPS 9087 

podpis vodje projekta   

odgovorna oseba projektanta                             Matevž Stepišnik, univ.dipl. gosp. inž .el. 
podpis odgovorne osebe projektanta   



Investitor: Zavod za ribištvo Slovenije 
Objekt: Ribogojnica Soča v Kobaridu 
Vrsta proj. dok.: PZI Načrt: 10-Zasnova požarne varnosti 

ENERKO d.o.o.  
 

Št. projekta: 19/2019 Kraj in datum: Maribor, avgust 2019 Stran: 3 

       

   

Vsako nepooblaščeno kopiranje ali podvajanje je prepovedano brez pisnega dovoljenja ENERKO d.o.o. 
Enerko d.o.o.  podjetje za projektiranje, trgovinu in storitve 

Partizanska cesta 3, 2000 Maribor 
tel: 041 672-576 

 Označba dokumenta: 19/2019 

   

 

VSEBINA: 
0.0. Uporabljeni predpisi in literatura 
 
1.0. OPIS OBJEKTA 
1.1.       Investitor 
1.2.       Lokacija objekta  
1.3.       Velikost objekta  
1.4.       Namembnost objekta 
1.5.       Opis požarno nevarnih prostorov 
 
2.0.      OPIS DEJAVNOSTI IN TEHNOLOGIJE 
3.0      POŽARNE IN EKSPLOZIJSKO NEVARNE SNOVI 
4.0.      OCENA POŽARNE NEVARNOSTI 
5.0  ZASNOVA POŽARNE IN EKSPLOZIJSKE ZAŠČITE   
6.0.      ZAHTEVE ZA LOKACIJO OBJEKTA 
7.0.      POŽARNI SEKTORJI 
8.0.      KONSTRUKCIJA IN GRADBENI MATERIALI 
9.0.      EVAKUACIJA 
 
10.0.    INSTALACIJE 
10.1.    Strojne instalacije 
10.1.1. Zunanje hidrantno omrežje 
10.1.2. Notranje hidrantno omrežje 
10.1.3. Voda za začetno gašenje 
10.1.4. Izvedba strojnih instalacij 
10.1.5. Ogrevanje 
10.1.6. Prezračevanje 
10.2.     Elektroinstalacije 
10.2.1. Izvedba instalacije 
10.2.2. Strelovodna instalacija 
10.2.3. Zasilna razsvetljava 
 
11.0.     TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE 
12.0.     SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 
13.0. OPREMA ZA GAŠENJE 
14.0.     INTERVENCIJSKE POVRŠINE 
15.0.     ORGANIZACIJSKI UKREPI 
 
16.0  IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE 
 
17.0.     GRAFIČNE PRILOGE 
 
 
 
 
 
 
 



Investitor: Zavod za ribištvo Slovenije 
Objekt: Ribogojnica Soča v Kobaridu 
Vrsta proj. dok.: PZI Načrt: 10-Zasnova požarne varnosti 

ENERKO d.o.o.  
 

Št. projekta: 19/2019 Kraj in datum: Maribor, avgust 2019 Stran: 4 

       

   

Vsako nepooblaščeno kopiranje ali podvajanje je prepovedano brez pisnega dovoljenja ENERKO d.o.o. 
Enerko d.o.o.  podjetje za projektiranje, trgovinu in storitve 

Partizanska cesta 3, 2000 Maribor 
tel: 041 672-576 

 Označba dokumenta: 19/2019 

   

 

0.0 UPORABLJENI PREDPISI IN LITERATURA 
 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS št. 12/13)  
in 8. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 41/03, 10/05 in 83/05,  
14/07)  so bili pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevani sledeči prepisi in drugi  
splošno priznani normativi s področja požarnega varstva. 
1.  Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št.: 03/2007) 
2.  Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Ur.l.RS 138/04) 
3.  Pravilnik o zasnovi  in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS 12/2013) 
4.  Zakon o graditvi objektov – UPB 1; (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07)  
5.  Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00) 
6.  Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/2004) 
7.  Pravilnik o požarni varnosti v stavbah – dopolnitev (Ur.l. RS 10/2005 , 83/2005 in 14/2007) 
8.  Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne  
     zaščite (Ur. list RS št. 45/07) 
9.  Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanje strele (Ur. list RS št. 28/09)  
10.Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele  
11. SZPV: smernica 408/05: Požarno varnostne zahteve za električne in cevne   
       napeljave v stavbah; izdaja 1/05 
12. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS št. 67/2005). 
13.  SIST DIN 14090 (2003) površine za gasilce ob zgradbah  
14.  SIST EN 13501 – Fire classification of construction product and building elements (1. in 2. del) 
15. Požarna varnost v stavbah- tehnična smernica TSG-1-001:2019 
16. Smernica SZPV 204 – Požarnovarnostni odmiki med stavbami (Izdaja 02/10)  
18.  SIST EN 1838  - razsvetljava in varnostna razsvetljava 
19.  Brandschutzrichtlinien – BSR 18-15de (izdaja  2015) Loscheinrichtungen 
20.  Brandschutzrichtlinien – BSR 25-15de  (izdaja  2015) Lufttechnische Anlagen 
21.  Brandschutzrichtlinien – BSR 16-15de (izdaja  2015) Flucht und Rettungswege 
 
 
 
Zasnova požarne varnosti je izdelana po 7. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. Pri izdelavi študije 
so bili upoštevani smernice SZPV in  tehnična smernica TSG-1-0001:2019, kakor tudi VKf smernice . 
Zasnova požarne varnosti je bila izdelana v skladu s Pravilnikom o zasnovi  in študiji požarne varnosti 

(Ur.l.RS 12/2013). 
 
Z uporabo navedenih  smernic  bo zagotovljena ustrezna stopnja varnosti pred požarom . 
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1.0. OPIS OBJEKTA 
 
1.1.  Investitor:    Zavod za ribištvo Slovenije Spodnje Gameljnje 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno 
1.2.  Lokacija objekta:        Kobarid  
 
1.3.  Opis in velikost objekta:           
Investitor namerava na omenjeni lokaciji preurediti obstoječo ribogojnico, ki obsea izgradnjo nove servisne 
stavbe in karantenskega prostora. 
Predvidena gradnja je samostojni objekt. 
V obstoječi  objekt se ne posega.  
 
Razvrstitev objekta: 
Razvrstitev objekta skladno s CC-SI : skupina 1271201 – kmetijska raba –reja živali   
in spada med požarno manj zahtevne stavbe  (glede na pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti  Ur.l. 
12/2013).   
Stavba ne spada med visoke objekte  (višina tal zadnje etaže < 22m) 
 
Po Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS 12/2013) objekt  izpolnjuje pogoje za izdelavo 
zasnove požarne varnosti. 
 
1.3.2. Opis objekta 
Tlorisna zasnova objekta je v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni del 
objekta in prostor valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etažnost 
poslovnega dela objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. 
Dimenzije pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 
6,5 m x 17.2 m. 
Med poslovnim delom objekta in valilnico se nahaja pritlično skladišče hrane, v katerega je možen dostop iz 
vzhodne in zahodne strani parcele. 
Valilnica se nahaja na južnem delu in je z daljšo stranico orientiran v smeri sever-jug. V njo se dostopa iz 
vzhodnega in južnega dela dvorišča. V objektu se nahajajo bazeni za vzrejo rib, južni del stavbe je pregrajen  
z valilnimi koriti. 
Ves servisni objekt je pokrit z dvokapno streho, ki je vzporedna daljšim stranicam objekta in poteka nad 
valilnico in vmesnim delom v smeri sever-jug in nad poslovnim delom v smeri vzhod-zahod. Naklon vseh 
strešin je 25°. 
Intervencijske površine  za gasilce ostanejo nespremenjene. 
 
Zunanja hidrantna mreža na tej lokaciji ne obstaja in ni predvidena. 
Notranja hidrantna mreža ni predvidena. 
Objekt se bo ogreval – osnovno ogrevanje preko toplotne črpalke zrak/voda.  
Prezračevanje je izvedeno naravno skozi odprtine v steni in s klimati za posebne prostore. 
Elektroinštalacije zajemajo razsvetljavo, moč,  telefon,  strelovod.  
 
1.4. Opis požarno nevarnih prostorov in snovi: 
V  novem objektu ni posebej požarno nevarnih prostorov in snovi. 
 
 
2.0. OPIS DEJAVNOSTI IN TEHNOLOGIJE 
Poslovni del objekta je pravokotne oblike in orientiran v smeri vzhod-zahod. V poslovni del objekta skozi 
vhodna vrata na severni strani vstopimo direktno v prodajalno, ki je povezana s pomožnim prostorom za 
pripravo rib na prodajo. Iz pomožnega prostora se vstopa v hodnik s stopniščem, ki vodi v zgornjo etažo. Iz 
hodnika se poleg tega prehaja tudi v utility, garderobo s tušem, sanitarije za moške, umivalnico in sušilnico. 
Iz hodnika je možen direkten izhod na prosto, pravtako se na prosto dostopa neposredno iz umivalnice z 
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namenom ločitve umazanih in čistih prostorov. V pritličju poslovnega dela objekta se nahaja tudi delavnica v 
katero se dostopa iz dvorišča. V nadstropju poslovnega objekta s stopnic vstopimo na hodnik, ki vodi v 
pisarno s kuhinjskim kotom, ženski wc, sejno sobo in skladišče. V skladišče je možen prenos blaga tudi 
preko vrat na vzhodni strani objekta.  
Med poslovnim delom objekta in valilnico se nahaja pritlično skladišče hrane, v katerega je možen dostop iz 
vzhodne in zahodne strani parcele. 
Valilnica se nahaja na južnem delu in je z daljšo stranico orientiran v smeri sever-jug. V njo se dostopa iz 
vzhodnega in južnega dela dvorišča. V objektu se nahajajo bazeni za vzrejo rib, južni del stavbe je pregrajen  
z valilnimi koriti. 
Južno od servisnega objekta se nahaja ograjen karantenski prostor z manjšim zidanim objektom z valilnimi 
koriti, mer 5.5 m x 5 m in etažnosti P. 
 
 
3.0 POŽARNE IN EKSPLOZIJSKO NEVARNE SNOVI 
Posebej požarno nevarnih snovi v objektu ni.  
 
Pisarne 
V prostorih je v večji količini, kot gorljiva snov prisoten papir, les (pohištvo). 
V pisarnah in garderobah  je prepovedana uporaba prenosnih grelnikov in kuhalnikov. Kajenje je dovoljeno 
samo v za to namenjenih prostorih.  
 
3.1 Določitev požarne obremenitve objekta: 
Glede na predvideno uporabo objekta je določena  požarna obremenitev objekta po priznanih izračunanih 
standardnih požarnih obremenitvah za tovrstne objekte (uporabimo podatke iz švicarskih predpisov VKF):      
Specifične požarne obremenitve znašajo: 
- pisarne                 600 MJ/m2– nizka požarna obremenitev,   
                                                     majhna požarna nevarnost 
                                                     velika zadimljenost 
                                                     majhna korozivnost dimnih plinov  
 
V prostorih valilnice so bazeni z vodo. 
 
3.2.2  Požarni scenarij  
 Pričakovan dogodek:  nastanek požara v objektu zaradi napake na električni instalaciji  oz. nastanek požara 
na električnih instalacijah po objektu (kabelske police, instalacijski jaški, elektro omare)  
Zaznava dogodka:   
-  vizualno – trenutno prisotne osebe  (  osebje). 
Ukrepanje:  
- kdor opazi požar mora le-tega pogasiti z gasilnikom, če to lahko stori brez nevarnosti za svoje zdravje in   
zdravje drugih. 
- prenos alarma  do dežurnega mesta - obstoječe -telefon 
 
 
 3.3  PRIČAKOVAN POTEK POŽARA  
 Požari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih  objekta, se razširijo z normalno hitrostjo (moderate fire 
= 1,0 MW v 300 sekundah).   
 Pričakovan potek in trajanje požara sta odvisna predvsem od  specifičnih požarnih obremenitev  v 
posameznih prostorih objekta, ki so določene na osnovi znanih podatkov o vrsti in količini gorljivih snovi in 
materialov v prostorih ter  izvedenih pasivnih in aktivnih ukrepov požarne varnosti v njih.  
Pri gorenju plastičnih materialov in kablov se sprošča veliko dima, ki je nevaren za dihala in preprečuje 
varen umik ljudi.  
Požar lahko nastane tudi zaradi zastarele in slabo vzdrževane opreme, okvar električnih naprav in kratkih 
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stikov na elektro instalacijah, ipd.  
Požar se lahko razširi pri vzdrževalnih delih, varjenju, brušenju, tudi s časovno zakasnitvijo po že 
opravljenih delih zaradi tlenja gorljivih snovi, na katere pade ogorek ali iskra.  
Nevarnost  za ljudi predstavljajo v prvi vrsti strupeni dimni plini in toplota, ki nastajajo kot produkt gorenja 
materialov v požaru. 
 
 
4.0 OCENA POŽARNE NEVARNOSTI 
4.1.0 Možni vzroki za nastanek požara 
V obravnavanem objektu obstajajo potencialni viri za nastanek požara, ki jih lahko delimo  na splošne in 
posebne.  
Med splošne spadajo: 
- napake na  opremi in instalacijah 
- napake na električnih instalacijah 
- malomarnosti uporabnikov objekta 
med posebne: 
- neupoštevanje določil požarnega reda ( kajenje, vzdrževanje čistoče, odstranjevanje odpadkov) 
- neupoštevanje varnostnih določil pri vročih delih ( varjenje, brušenje) 
 
4.3.0 Pričakovani potek požara in njegove posledice 
Glede na zasnovo objekta in ostale požarne ukrepe v objektu predvidevamo majhno možnost nastanka 
požara. Glede na prisotnost gorljivih snovi v objektu, predvidevamo nastanek požara tipa A ( prisotnost trdih 
gorljivih snovi) – počasni požar po standardni krivulji. 
Glede na vrsto pasivne in aktivne požarne zaščite, pričakovano trajanje požara ne bi preseglo 30 minut  in 
praviloma ne bi moglo priti do polno razvitega požara. Požar ostane omejen na  posamezen požarni sektor. 
 
 
5.0 ZASNOVA POŽARNE ZAŠČITE 
Savba bo grajena kot samostojni objekt z ustreznimi odmiki ločena od sosednjih objektov.  Objekt je glede 
na predvideno uporabnost obravnavan kot enotni  požarni sektor. 
Vhod v objekt  je na nivoju pritličja. 
Gradbena zasnova novega objekta: 
Tlorisna zasnova objekta je v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Etažnost poslovnega 
dela objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. 
Dimenzije pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 
6,5 m x 17.2 m. 
Temeljenje poslovnega dela objekta se izvede z AB temeljno ploščo, debeline 25 cm, na gramoznem 
utrjenem nasutju. Temeljenje valilnice se izvede s točkovnimi temelji povezanimi s temeljnimi vezmi, mer 
0.8 m x 0.8 m, debeline 0.8 m in podplatom 1.5 m x 1.5 m, debeline 0.4 m. 
 
Konstrukcija valilnice in poslovnega dela je ločena. 
Konstrukcija valilnice je betonska skeletna konstrukcija, prostor med stebri je pozidan z votlim opečnim 
modularnim zidakom debeline 20cm. Obodni nosilni zidovi vmesnega in poslovnega dela bodo pozidani z 
votlim opečnim modularnim zidakom širine 30 cm 
Nosilni notranji opečni zidovi bodo sezidani z modularnim votlim zidakom, debeline 20 cm. Zidovi bodo 
ometani in ustrezno toplotno izolirani in obloženi. 
V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 30/30 cm. 
Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opečnega zidu. Nosilni zid 
pritličja je zaključen in povezan z armirano betonsko ploščo. 
Za zunanje obodne stene v pritličju in nadstropju poslovnega dela objekta je predvidena obloga s toplotno 
izolacijo debeline 15 cm. Del objekta z valilnico je obložen s toplotno izolacijo debeline 5 cm. 
Vse notranje stene so ometane z grobim in finim ometom 
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Nad pritličjem se izvede monolitna armirano betonska plošča, debeline 18 cm. Plošča je linijsko podprta z 
nosilnimi opečnimi stenami iz votlih opečnih modularnih zidakov. 
Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Predvidena kritina je navaden gladek korec 
Tlaki v objektu se izvedejo kot plavajoči estrih. V pritličju so v vseh prostorih predvidene keramične 
ploščice.  
V pisarni in v sejni sobi pa je predviden klasični parket. 
Stopnice iz pritličja v nadstropje so armiranobetonska konstrukcija oblečena v keramične ploščice. 
 
Karantenski objekt. Je pritlične etažnosti in pravilne pravokotne oblike dimenzij 5.0 m x 5.5 m. Objekt je 
opečne konstrukcije in ga pokriva simetrična dvokapna streha. Objektu pripada tudi ograjen prostor okvirne 
kvadrature 140 m2, ki je ograjeno z žičnato ograjo višine 1.8 m. 
 
Ogrevanje je predvideno s stenskimi konvektorji. Topla voda  se pripravlja s pomočjo TČ zrak/voda 
Zunanja hidrantna mreža ni obstoječa  in ni predvidena. 
Notranja hidrantna mreža ni predvidena. 
V zadnji etaži stopnišča - odprtine za oddimljanje –okna na fasadi –ročno odpiranje. 
Za začetno gašenje so nameščeni ročni gasilniki  .  
Sistem  javljanja požara ni predviden.  
V objektu ni vgrajena in ni predvidena sprinkler naprava.  
Na evakuacijskih poteh   je vgrajena varnostna razsvetljava. 
Gasilci:  Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid IV. kategorije,  oddaljena < 5 km. 
 
 
6.0  ZAHTEVE ZA LOKACIJO OBJEKTA 
6.1 Splošno 
Zgradba  je  samostojni objekt z ustreznimi odmiki od sosednjih objektov.  
Dostop do objekta je možen iz javne prometne površine.   
 
6.2  Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb  
Za preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb – objekti so pritlični oz so predvideni ukrepi z 
požarnimi ločitvami-parapet. 
Etaže se ločene z medetažnimi AB ploščami (18cm -min 60 minut) in ločitvami z parapeti na fasadah. 
 
 
7.0 POŽARNI SEKTORJI 
7.1. požarni sektorji  
Objekt je glede na dejavnost enoten požarni sektor S1. Požarni sektor  < 1000m2  brez AJP 
 

7.3 Dimni sektorji 
Dimni sektorji so enaki kot požarni sektorji. 
 
 
8.0. KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 
8.1.0. Opis materialov:  
Konstrukcija valilnice je betonska skeletna konstrukcija, prostor med stebri je pozidan z votlim opečnim 
modularnim zidakom debeline 20cm. Obodni nosilni zidovi vmesnega in poslovnega dela bodo pozidani z 
votlim opečnim modularnim zidakom širine 30 cm 
Nosilni notranji opečni zidovi bodo sezidani z modularnim votlim zidakom, debeline 20 cm. Zidovi bodo 
ometani in ustrezno toplotno izolirani in obloženi. 
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V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 30/30 cm. 
Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opečnega zidu. Nosilni zid 
pritličja je zaključen in povezan z armirano betonsko ploščo. 
Za zunanje obodne stene v pritličju in nadstropju poslovnega dela objekta je predvidena obloga s toplotno 
izolacijo debeline 15 cm. Del objekta z valilnico je obložen s toplotno izolacijo debeline 5 cm. 
Vse notranje stene so ometane z grobim in finim ometom 
Nad pritličjem se izvede monolitna armirano betonska plošča, debeline 18 cm. Plošča je linijsko podprta z 
nosilnimi opečnimi stenami iz votlih opečnih modularnih zidakov. 
Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Predvidena kritina je navaden gladek korec 
Tlaki v objektu se izvedejo kot plavajoči estrih. V pritličju so v vseh prostorih predvidene keramične 
ploščice. V pisarni in v sejni sobi pa je predviden klasični parket. 
Stopnice iz pritličja v nadstropje so armiranobetonska konstrukcija oblečena v keramične ploščice. 
Karantenski objekt  je opečne konstrukcije in ga pokriva simetrična dvokapna streha.  
 
8.2.0. Določitev potrebne ognjeodpornosti gradbenih elementov  
( TSG tabela 7 za  nizke objekte < 11m in namembnostjo – pisarniški  ali industrijski objekti) 
- nosilni elementi konstrukcije    
   pritlični objekti – ni zahtev 
   upravni nadstropni objekt <  600m2           negorljiva                     
- AB plošče, ki ločujejo posamezne etaže                -  30 minut (REI 30)       
- streha                                                                            ni zahtev 
gradbeni ločilni  elementi na meji požarnih sektorjev   - jih ni 
Vrata na mejah požarnih sektorjev:                               -jih ni 
 
8.3.0 Zahteve za gradbene elemente (DIN4102) 
- nenosilne notranje stene se izvedejo iz težko vnetljivih materialov DIN 4102 B1 oz B ali C po EN 
- strešna kritina iz negorljivih materialov DIN 4102 A1 oz A po EN.  
- vrata na evakuacijskih poteh se odpirajo v smeri evakuacije.  
 
8.4.0.Obložni materiali: 
Obložni materiali so v skladu z namembnostjo prostorov v objektu. 
Obložni materiali v  prostorih - stopnišče in hodniki  : 
- 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 : (objekti do max 3 etaže ) se izvedejo iz  težko gorljivih materialov  Bfl – s1   po EN 13501  
Materiali, ki se uporabljajo za oblogo tal v  sobah so iz materialov razreda  Cfl ali Bfl  po EN13501.   
 
8.5.  požarna zaščita prehodov skozi požarne stene 
ni požarnih sten. 
 
9.0 EVAKUACIJA 
V  pritličnem delu so izhodi neposredno na prosto. 
V  upravnem  delu je  stopnišče v sredini. Evakuacija je iz etaže po stopnišču v pritličje in na prosto. 
Zbirno mesto  se predvidi  pred objektom. 
 
9.1.1. stopnišča 
število stopnišč v objektu ( točka 7.2.2):  zahteva je eno stopnišče na 600m2 površine.  
Predvideno število stopnišč ustreza. 
 
9.1.2. dolžina poti 
Dolžine poti v prostoru do izhoda iz prostora ne presegajo 20m ( točka 7.2.3) 
Dolžina poti  do izhoda na prosto oz. drugega požarnega sektorja  ali stopnišče  ne presega 35m. 
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9.1.3 Širine poti (točka 7.2.6.) 
minimalna širina hodnikov in stopnišč mora znašati 1,2m. Širina vrat na evakuacijskih poteh mora znašati 
min. 0,9m. 
 
9.1.4. Število ljudi in izhodov ( točka 7.2.7) 
Število ljudi : v  objektu max  10 ljudi 
Število  izhodov ustreza. 
Poti za evakuacijo imajo  čvrsto podlago, ki ne drsi in vodijo na prosto. 
Na  evakuacijskih  poteh je  predvidena varnostna  razsvetljava. 
 
c./ dvigala 
V objektu ni dvigal. 
 
10.0  INSTALACIJE 
10.1. Strojne instalacije  
10.1.0. 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) .  
 
10.1.2. Notranje hidrantno omrežje 
Notranji hidrantni niso predvideni. 
 
10.2.  Izvedba strojnih instalacij 
10.2.1.   Ogrevanje  
Objekt se bo ogreval  preko toplotne črpalke zrak/voda  zs konvektorji. 
 
10.2.2.  Prezračevanje ( BSR 26/26-03d - Luftechnische anlagen) 
V objektu je zagotovljeno ustrezno naravno  prezračevanje  skozi okna in vrata. Kanalski razvod zraka ni 
predviden. 
 
10.2.3. Naprave za odvod dima in toplote .  
V stopnišču je predvideno oddimljanje  skozi okna in vrata na fasadi – ročno odpiranje. 
Enako velja za prostore 
 
10.2.4. Plin 
V objektu ni predvidena  uporaba plina . 
 
10.2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA 
10.2.1. Napajanje objekta z električno energijo –  iz javnega NN omrežja. 
Za novi objekt je predviden nov razdeliec v  pritličju,  iz katerega se napajajo posamezni  podrazdelilci.  
Razvodi do posameznih potrošnikov  potekajo pod ometom oz.  na KP v spuščenem stropu.  Razdelilec  ima  
ločilno mesto (odklopnik ali glavne varovalke) s katerim je  mogoče  v  primeru požara izklopiti el. energijo.  
 
10.2.2. Strelovodna instalacija 
Na  objektu se predvidi strelovodna instalacija . Ozemljitev se izvede v temelju. 
Pregled in preizkus strelovodnih instalacij je potrebno izvajati: 
- po vsaki predelavi ali popravilu 
- po udaru strele v napeljavo ali objekt 
- v rednih periodničnih presledkih -  vsaka 4 leta. 
ob pregledu je potrebno ugotoviti: 
- stanje lovilcev, odvodov, stikov (poškodbe, korozija...) 
- velikost ponikalne upornosti posameznih ozemljil in vseh  ozemljil skupaj 
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- korozijo ozemljila 
- stanje priključkov kovinskih mas na strelovodne vode (vizualno,  meritve) 
Ob vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene z 
meritvami.  Iz zapisnika mora biti  razvidno, ali je napeljava brezhibna in kakšna  morebitna popravila so na 
njej potrebna. 
 
10.2.3. Varnostna razsvetljava 
v skladu  s smernico TSG-1-2019   je v upravnem objektu  predvidena varnostna razsvetljava. 
V   ostalih delih objekta je predvidena varnostna razsvetljava  nad vrati izhoda iz objekta. 
Svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti vgrajene akumulatorske  baterije,  ki omogočajo ob  
  izpadu  omrežne  napetosti  delovanje svetilke še 1 uro. 
Po končani montaži  instalacijo pregleda pooblaščena organizacija in izda potrdilo o brezhibnem delovanju 
 
10.2.4. Naprave za odkrivanje in javljanje požara 
V  objektu  ni predviden sistem za avtomatsko odkrivanje  in javljanje požara.  
 
11.0.  TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE 
V objektu ni tehnoloških inštalacij. 
 
 
12.0. SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 
V objektu so predvideni  sistemi aktivne požarne zaščite: 
- varnostna razsvetljava, obdelana v točki 10.2.3. 
 
13.0 OPREMA ZA GAŠENJE 
Razmestitev in število gasilnih aparatov  se določi na osnovi pravilnika: Pravilnik o izbiri in namestitvi 
gasilnih aparatov (Ur. list RS št. 67/2005. 
V objektu lahko pričakujemo predvsem požare razreda A ( organske snovi v trdi obliki), razreda B ( vnetljive 
tekočine) in E ( električne naprave in instalacije) 
Požari trdih gorljivih snovi se uspešno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. 
Požari tekočih gorljivih snovi se uspešno gasijo z univerzalnim prahom ali peno. 
Požari na električnih instalacijah in napravah pod napetostjo lahko gasimo s CO2. Ustreza tudi razpršena 
voda in gasilni prašek ABC. 
 
skupno število gasilnikov v prizidku po posameznih etažah znaša  : 
Pritličje uprava:               3x ABC 6kg,  
 Nadstropje- uprava:      2x ABC 6kg  
 Valilnica :                      1x ABC 6kg, 1xCO2-5kg 
 Karantena                       1x ABC 6kg 
 
gasilna sposobnost posameznih gasilnikov mora biti v skaldu s tabelo po SIST EN3. 
- gasilnik na prah z 6 EG   -   gasilna sposobnost 21A, 113B 
- gasilnik na prah z 9EG  -   gasilna sposobnost 27A, 144B 
- gasilnik na vodo z 9EG -   gasilna sposobnost 27A 
- gasilnik na CO2-5kg – 9EG --   gasilna sposobnost  113B 
 
Mesta  za  namestitev  aparatov za začetno  gašenje  so ustrezno označena (pobarvana), opremljena z 
navodili za  uporabo, pristop do aparatov pa mora biti vedno prost. 
Gasilni  aparati  se  morajo namestiti v višini 80 -  120  cm  od ročice za aktiviranje aparata do tal. 
Razmestitev in število gasilnih aparatov sta razvidna iz grafične priloge 

 



Investitor: Zavod za ribištvo Slovenije 
Objekt: Ribogojnica Soča v Kobaridu 
Vrsta proj. dok.: PZI Načrt: 10-Zasnova požarne varnosti 

ENERKO d.o.o.  
 

Št. projekta: 19/2019 Kraj in datum: Maribor, avgust 2019 Stran: 12 

       

   

Vsako nepooblaščeno kopiranje ali podvajanje je prepovedano brez pisnega dovoljenja ENERKO d.o.o. 
Enerko d.o.o.  podjetje za projektiranje, trgovinu in storitve 

Partizanska cesta 3, 2000 Maribor 
tel: 041 672-576 

 Označba dokumenta: 19/2019 

   

 

14.0. INTERVENCIJSKE POVRŠINE (SIST DIN 14090) 
Dostopne in dovozne poti ter postavitvene površine so kar javne prometne površine – cesta  in  parkirišče. 
Predvidene širine  in obdelave poti so takšne, da  zagotavljajo normalno intervencijo. 
 
a./ dostopne poti 
dostopna pot omogoča gasilcem dostop od delovne površine do objekta in polaganje cevi. V našem primeru 
je to  obstoječa javna cesta. 
 
b./ dovozne poti 
za dovozno pot je predvidena obstoječa javna cesta: 
- širina poti je min 3,0m 
- zunanji polmer ovinka mora biti najmanj 10,5m 
- v ovinku mora biti širina vozišča min 5,0 m 
- razširitev se mora začeti min 11m pred ovinkom 
- dovozne poti se utrdi za osno obremenitev 100 kN. 
- naklon dovoznih poti je lahko max. 10%. 
 
c./ postavitvene površine 
za postavitveno površino služi prostor  na  dvorišču in mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
- širina min                      3,5m 
- oddaljenost od objekta   3 – 9 m 
- prostor med postavitveno površino in zgradbo mora biti brez gradbenih elementov, dreves, ipd. 
 
d./ delovna površina 
kot delovna površina lahko služi kar postavitvena površina.  
Predvidene širine  in obdelave poti so takšne, da  zagotavljajo normalno intervencijo. 
 
 
15.0. ORGANIZACIJSKI UKREPI 
Gasilni aparati morajo biti redno vzdrževani - redni letni pregled. 
Potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje opreme in instalacij (vzdrževalec).   
Ob predaji objekta je potreben pregled vseh sistemov aktivne požarne zaščite ( pooblaščena organizacija).  
V obratovanju je potreben mesečni preizkus in vizualni pregled svetilk zasilne razsvetljave (zadolženi 
vzdrževalec). 
Vsakih  2- leti pregled pooblaščene organizacije. 
 
Zagotovljen mora biti stalen dostop za gasilska vozila. 
 
 

16. IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE 
 
 
 
17. GRAFIČNE PRILOGE 
 
 
 
 
 
 
 
 


