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Priloga 3 

IZKAZ PO�ARNE VARNOSTI STAVBE 

Podatki o stavbi 
Naziv stavbe: 
Lokacija stavbe: 
Investitor:
Odgovorni vodja projekta: 
Odgovorni projektant po�arne varnosti: 
Datum izdelave projektne dokumentacije: 

Po�arnovarnostni ukrepi 

Izvedeni ukrepi (PID) Na�rtovani 
ukrepi
(PGD) Ukrep

Datum in 
podpis6 Opombe 

�irjenja po�ara na sosednje 
objekte

Odmiki od mej parcele:     

Po�arne lastnosti fasadnih 
oblog:

Nosilnost konstrukcije ter 
�irjenja ognja po stavbi 

Po�arna odpornost nosilne 
konstrukcije:

Razdelitev stavbe v po�arne 
sektorje: 

Po�arna odpornost na mejah 
po�arnih sektorjev: 

Elektri�no napajanje sistemov 
in naprav za po�arno varnost v 
stavbi (�as zagotavljanja 
napajanja, izvedba, po�arna 
odpornost kablov ali kinet): 

Po�arna odpornost prehodov 
elektri�nih instalacij na mejah 
po�arnih sektorjev: 

Glavno elektri�no stikalo: 

                                                          
6 S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi na�rtovani ukrepi. 
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�irjenja dima po stavbi in 
prezra�evanje 

Naprave za odvod dima in 
toplote z naravnim 
prezra�evanjem:

Razdelitev stavbe v dimne 
sektorje: 

Naprave za odvod dima in 
toplote z mehanskim 
prezra�evanjem:

Naprave za kontrolo dima v 
po�arnih stopni��ih:

Po�arne lopute v 
prezra�evalnih kanalih: 

Izklop sistema prezra�evanja
in klimatizacije ob po�aru: 

Evakuacijske poti  

Najve�je �tevilo uporabnikov: 

�tevilo izhodov iz stavbe: 

�tevilo po�arnih stopni��:

Po�arna odpornost po�arnih 
stopni��:

Po�arne lastnosti oblo�nih 
materialov:

Varnostna razsvetljava: 

Oznake na evakuacijskih 
poteh:

Sistemi za javljanje in 
alarmiranje

Naprave za javljanje po�ara: 

Naprave za alarmiranje 
uporabnikov:

Krmiljenje sistemov in naprav 
za po�arno varnost v stavbi: 

Prenos signala do gasilcev ali 
druge ustrezne institucije: 
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Naprave za ga�enje in 
dostopne poti 

Oskrba z vodo: 

Dvi�ni vodi za ga�enje s 
priklju�ki DN 75 ali 100: 

Zunanja hidrantna mre�a � 
slepi cevovodi, kro�na mre�a: 

�tevilo zunanjih hidrantov v 
oddaljenosti do 80 m od 
objekta (nadtalni ali podtalni): 

Naprave za ga�enje z vodo, 
peno, plini in pra�kom: 

�tevilo dostopov do stavbe za 
ga�enje in re�evanje z 
gasilskimi vozili: 

�tevilo strani stavbe, do katerih 
je mogo� dostop gasilskih 
vozil:

(ustrezno izpusti oziroma dodaj) 


