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VSEBINA

�ZGODOVINA: KAKO SE JE PODROČJE 
RAZVIJALO IN SPREMINJALO

�ZASNOVA / ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI:
– KDAJ ZASNOVA  / KDAJ ŠTUDIJA
– ZAHTEVE ZA ODGOVORNE 

PROJEKTANTE
– IZKAZ POŽARNE VARNOSTI



ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

Prvi pravilnik leta 1998: 
� izdelovalci študij so potrebovali pooblastilo URSZR
� študije so se izdelovale za večje objekte vseh vrst
�manjkala je povezava med PGD in PID



POŽARNA SOGLASJA

� podlaga do leta 2007, prehodna določba iz 
Zakona o varstvu pred požarom iz 1993

� inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so izdajali soglasja k PGD-jem, 
praviloma so se pregledovali celotni PGD-ji

� pridobitev soglasja je bila predpisana za 
vse vrste gradenj

� soglasja je izdajalo 
približno 50 inšpektorjev izpostav in 
iz urada  IRSVNDN (13 + 1 pisarn)



PRAVILNIK O POŽARNI 
VARNOSTI V STAVBAH

�MOP ga je izdal v letu 2004, pričetek uporabe v 
2005 skupaj s tehnično smernico TSG-1-
001:2005

� razveljavitev starih pravilnikov, 
� predpisane zahteve požarne varnosti in način 

za njihovo izpolnitev (TSG je  priporočen način)
� izkaz požarne varnosti
� uvedba novega dokumenta v projektni 

dokumentaciji – zasnova požarne varnosti
� sledil je nov Pravilnik o študiji požarne varnosti 

(URL RS 28/05)



� po zgledu Zdravstvenega inšpektorata so se tudi 
v IRSVNDN odločili za ukinitev teh nalog 

� sprememba zakona o varstvu pred požarom 
(URL RS 105/06) - za omejen obseg objektov 
soglasja izdaja URSZR

� sprememba pravilnika o študiji požarne varnosti 
(URL RS 132/06) zaradi ožjih kriterijev za 
objekte, za katere je predpisana izdelava študije 
in s tem soglasje

1.1.2007: PRENOS 
PRISTOJNOSTI GLEDE SOGLASIJ



Težave pri izvajanju: 
– od začetka (pre)velik obseg dela zaradi razmaha 

gradenj
– nesporazumi zaradi “novih metel” na 

terenu in spreminjanje 
utečenih praks

– ravnanja v “starih postopkih”
(glede naših pristojnosti)

– nejasnosti glede 
vključevanja v postopke 
(UE, projektanti)

OBDOBJE 2007 DO 2013



� zapleti v postopkih izdajanja soglasij, pogosta 
nasprotovanja odgovornih projektantov požarne 
varnosti in drugih odgovornih projektantov, glavni 
razlog: neusklajenost projektne dokumentacije  

� in s tem povezane aktivnosti MOP, IZS
� spreminjanje prakse glede izdelave izkaza 

požarne varnosti faza PID in sodelovanje z 
UE /MOP v zvezi s tem

� soočanja z novimi izzivi, kot je fotovoltaika in 
druge zahteve za energetsko učinkovitost stavb

OBDOBJE 2007 DO 2013



� s 1.1.2013 URSZR ni 
več pristojna za 
izdajanje soglasij

�URSZR sodeluje v 
postopkih za izdajo 
uporabnega 
dovoljenja za objekte, 
za katere je izdala 
soglasje, še dve leti 
po uveljavitvi tega 
zakona (ZVPoz-D je 
pričel veljati 
21.11.2012)

UKINITEV SOGLASIJ



� pravilnik je preklical določbe Pravilnika o požarni 
varnosti v stavbah, ki se nanašajo na razvrstitev 
stavb glede požarne zahtevnosti, na študije, 
zasnove in na izkaz požarne varnosti, na soglasja 
in na revizije

� od 1.7.2013 morajo biti študije in zasnove požarne 
varnosti izdelane v skladu s Pravilnikom o zasnovi 
in študiji požarne varnosti (URL RS 12/13 in 49/13)

� velja nov obrazec izkaza požarne varnosti, izkaz je 
obvezen za vse objekte, za katere je obvezna 
izdelava zasnove ali študije požarne varnosti

PRAVILNIK O ZASNOVI IN 
ŠTUDIJI POŽARNE VARNOSTI











Za stavbe iz skupine 125 smo uvedli kriterij požarne 
obremenitve, ki je vezan na TSG-1-001: 2010.



URL RS ŠT. 12/13:

URL RS ŠT. 49/13:



RAZLIKE MED ZASNOVO / ŠTUDIJO













HVALA ZA POZORNOST !
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