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Izvleček
V magistrski nalogi sem preverila zasnovo požarne varnosti novozgrajene osnovne šole v občini Ivančna
Gorica. Najpogostejši vzroki za nastanek požarov v šolah so napake na električnih napeljavah,
nenadzorovano opravljanje vzdrževalnih del ali pa namerni požig, ki ga nevede lahko storijo med igro
tudi otroci. Obstoječa študija požarne varnosti za OŠ Zagradec je bila narejena po tehnični smernici
TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah (TSG), zato sem, za primerjavo, študijo požarne varnosti
pripravila po nemški smernici Musterbauordnung (MBO). V prvem delu naloge sem predstavila splošna
pravila za izdelavo študije požarne varnosti stavb za izobraževanje po nemških smernicah MBO, ki
zajema ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, ukrepe za doseg ustreznega nivoja
nosilnosti konstrukcije med požarom in preprečevanje širjenja požara po stavbi, pravila za ustrezne
evakuacijske poti, sisteme za javljanje in alarmiranje, naprav za gašenje požara in varnega ter ustreznega
dostopa interventnih enot do objekta. Nato je izdelana študija požarne varnosti obravnavanega objekta
skladno s smernico MBO in njenimi podsmernicami. Med študijo požarne varnosti po nemških
smernicah in po obstoječi študiji po smernici TSG je prišlo do nekaj razlik, ki so predstavljene v tretjem
delu naloge. Na koncu za izbrane požarne scenarije sledi analiza razvoja požara v programu Pyrosim in
s tem povezane evakuacije, analizirane v programu Pathfinder. Rezultati numeričnih študij kažejo, da
lahko s pomočjo simulacij predvidimo ustrezen potek evakuacije, ki bistveno pospeši potek le-te, hkrati
pa lahko te ugotovitve upoštevamo pri organizacijskih požarnovarstvenih ukrepih.
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Abstract
Present master's thesis deals with the fire safety analysis of the newly built elementary school in
municipality of Ivančna Gorica. Most frequent reasons for fire in schools are flawed electrical wiring,
uncontrolled maintenance work, or intentional arson, which can be caused unintentionally by children
during their playtime. The existing fire safety study for elementary school in Zagradec was made
according to the technical guideline TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah (TSG). This, in the
master's thesis for comparison study is made according to the German guideline Musterbauordnung
(MBO). The first part of the thesis presents the general rules for conducting a fire safety study for
buildings intended for education, according to the German MBO guidelines. These include the measures
for preventing the fire from expanding over the building and to neighbouring buildings, measures for
adequate level of structures fire resistance, rules for emergency exit routes, automatic fire alarm systems
and fire extinguishing devices, and design of safe and adequate access routes to the building for
intervention units. Next, a fire safety study on the discussed building is conducted, according to the
MBO guidelines. The third part of the thesis presents some differences, which appeared between the
existing, TSG-guided fire safety study and the fire safety study done according to the German guidelines.
In the last part of the thesis results of numerical analyses for chosen fire scenarios, made in the Pyrosim
software, and suitable emergency evacuation, analysed in the Pathfinder software are presented. The
results demonstrate the ability of a numerical simulations to sufficiently predict and design the
emergency exit routes. Additionally, these findings can be taken into account in the organisational firesafety measures rules.
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Projekt za gradbeno dovoljenje
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Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
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Tehnična smernica za požarno varnost v stavbah TSG-1-001:2010

MBO

Musterbauordnung

MSchulbauR

Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
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Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
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MLüAR

Muster-lüftungsanlagen-Richtlinie

NODT

Naravni odvod dima in toplote

ODT

Odvod dima in toplote
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Avtomatsko javljanje požara
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Požarna centrala

EG

Število enot gasila
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UVOD

»Požar popolnoma uničil …«. To je le eden od mnogih delnih udarnih naslovov v časopisih in v
svetovnem spletu, ki jih v zadnjem času pogosteje preberemo. Lansko leto smo bili kar naprej priča
številnim požarom objektov tako pri nas, kot v tujini. Naj med vsemi izpostavim le dva, ki sta posegala
v človeško življenje in naravo. Požar v Londonu, 14. 6. 2017, ko je zgorel 24 nadstropni blok zaradi
obnovljene prezračevane fasade, ki je imela namesto kamene volne, ki velja za negorljiv material vendar
je precej dražja, uporabljen gorljiv material. Zaradi take malomarnosti je bilo obsojenih okoli 80 življenj.
Naslednji je požar Kemisa na Vrhniki, 15. 5. 2017, kjer je, zaradi samovžiga snovi v enem izmed
zabojnikov, izbruhnil obsežen požar, v katerem so goreli tudi nevarni odpadki. Le to je za sabo pustilo
katastrofalne posledice v naravi. Takih nesreč, ki se dogajajo v naši bližini in v tujini, ne moremo
preprečiti, lahko pa omejimo njihovo škodo.
Že 9. člen Zakona o graditvi objektov postavlja požarno varnost v eno izmed šestih bistvenih zahtev, ki
jih je treba izpolniti za vsak objekt [1]. Cilj varstva pred požarom pa je varovanje ljudi, živali,
premoženja in okolja pred požarom. Za uresničevanje teh ciljev je potrebno zagotoviti načrtovanje in
tudi upoštevanje teh preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Treba je zagotoviti odkrivanje,
obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara ter varen umik ljudi in živali s požarno
ogroženega območja [2]. V nasprotnem primeru lahko pride do katastrofe. Glede požarne varnosti je
potrebno ukrepati že v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Izdelovalca študije požarne varnosti, ki je
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno vključiti že v postopek izdelave
PGD čim prej in ne šele takrat, ko je veliko arhitekturnih rešitev že dokončno sprejetih [3].
Študija požarne varnosti se lahko izdela po 7. ali po 8. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
(PPVS) [4]. Če se projektant odloči za izdelavo študije po 7. členu pravilnika, pri projektiranju uporabi
slovensko tehnično smernico TSG-1-001:2010 [5], za izdelavo študije po 8. členu pravilnika, pa se
projektant odloči za uporabo drugih tehničnih smernic, ki določajo požarnovarstvene ukrepe v smislu
PPVS. S takim projektiranjem je potrebno zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, kot s
projektiranjem po upoštevanju 7. člena pravilnika [4].
V tej magistrski nalogi sem preverila, kako so zasnovali požarno varnost na eni izmed novozgrajenih
osnovnih šol v moji občini Ivančna Gorica. Otroci so naše največje bogastvo, zato je potrebno narediti
vse, da čim bolj varujemo njihova življenja. Najpogostejši vzroki za nastanek požarov v šolah so napake
na električnih napeljavah, nenadzorovano opravljanje vzdrževalnih del ali pa namerni požig, ki ga
nevede lahko storijo med igro tudi otroci. Osnovna šola Zagradec je bila zgrajena leta 2015. Zanimalo
me je, kako so projektanti rešili problematiko evakuacije in katere pasivne ter aktivne ukrepe so izvedli
za preprečitev hitrega širjenja požara. Obstoječa študija požarne varnosti [6] je bila narejena po tehnični
smernici TSG. Za primerjavo sem študijo naredila po nemški smernici Musterbauordnung (MBO) [7],
da bi ugotovila razlike med obema smernicama, v primeru zagotavljanja požarne varnosti
izobraževalnega objekta.
Na začetku naloge bom predstavila splošna pravila za izdelavo študije požarne varnosti za stavbe
namenjene izobraževanju po nemških smernicah MBO [7], ki so lahko v pomoč vsem izdelovalcem take
študije. Nato bo sledila izdelava študije požarne varnosti po nemških smernicah in primerjava med
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obema smernicama. Na koncu sledi analiza razvoja požara za izbrane požarne scenarije ter s tem
povezane evakuacije.
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Splošna pravila za izdelavo študije požarne varnosti stavb za izobraževanje po nemških
smernicah MBO
Po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah dosežemo ustrezen nivo požarne varnosti tako, da [4]:
- predvidimo ustrezne ukrepe, ki preprečijo širjenje požara na sosednje objekte,
- zagotovimo ustrezen nivo nosilnosti konstrukcije med požarom in preprečimo širjenje požara
po stavbi,
- predvidimo ustrezne evakuacijske poti in sistem za javljanje in alarmiranje,
- predvidimo ustrezne naprave za gašenje požara ter gasilcem omogočimo varen dostop in
reševanje med požarom.
Vse naštete zahteve je potrebno zajeti v zasnovi ali študiji požarne varnosti. Lahko se poslužujemo
uporabe ukrepov iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih dokumentov, ki določajo
požarnovarstvene ukrepe v smislu pravilnika, kakor pravi 8. člen PPVS. Na podlagi tega člena je
potrebno uporabiti vse ukrepe zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu z zakonom o graditvi objektov
[4].
V nadaljevanju bom prikazala zahteve in ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti stavbe, namenjene
izobraževanju, skladno z nemškimi smernicami. Izpolnitev zahtev varstva pred požarom se izpolni z
upoštevanjem nemške smernice za šole Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an
Schulen (Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR) [8], smernice za prostore z zbiranjem ljudi
Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MusterVersammlungsstättenverordnung - MVStättV) [9], ki se uporablja za objekte z več skupnimi prostori,
ki lahko skupaj sprejmejo več kot 200 obiskovalcev (avle, jedilnice) in imajo skupne evakuacijske poti,
ter splošne smernice MBO [7].
2.1

Razvrščanje stavb

Vsi ukrepi za obravnavano stavbo so določeni glede na kategorijo stavbe. 2. člen MBO razdeli stavbe
glede na njihovo višino in velikost uporabne površine v 5 razredov [7]:
- 1. razred
V ta razred spadajo stavbe z višino do 7 m in z ne več kot z dvema uporabnima površinama s skupno
največjo bruto površino 400 m2.

Slika 1: Prikaz klasifikacije stavb v 1. razredu [10]
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- 2. razred
Ta razred ima enake pogoje kot stavbe v 1. razredu, samo da tukaj stavbe niso prostostoječe, na primer
vrstne hiše.

Slika 2: Prikaz klasifikacije stavb v 2. razredu [10]

-

3. razred

V ta razred spadajo ostale stavbe z višino do 7 m, ki imajo seštevek bruto uporabnih površin večji od
400 m2. Ni nobenih omejitev glede števila uporabnih enot. Ravno tako velja za stavbe, ki niso
prostostoječe in z višino manjšo od 7 m, ter za enoetažne stavbe z uporabno površino manjšo od 1600
m2.

Slika 3: Prikaz klasifikacije stavb v 3. razredu [10]
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- 4. razred
V ta razred sodijo stavbe z višino večjo od 7 m in manjšo ali enako od 13 m ter s poljubnim številom
uporabnih površin, vendar s skupnim seštevkom ne več kot 400 m2.

Slika 4: Prikaz klasifikacije stavb v 4. razredu [10]

- 5. razred
V zadnji razred sodijo stavbe z višino večjo od 7 m in s poljubnim številom uporabnih površin, katerih
seštevek je več kot 400 m2. V ta razred sodijo tudi podzemni objekti. Če so stavbe večje od 22 m, je
potrebno nadaljnje ukrepe sprejemati po posebni smernici za visoke objekte (Muster-HochhausRichtlinie - MHHR) [11].

Slika 5: Prikaz klasifikacije stavb v 5. razredu [10]

2.2

Širjenje požara na sosednje objekte

Pri širjenju požara na sosednje objekte je potrebno upoštevati ustrezni odmik zunanjih sten od parcelnih
mej ali sredine javne ceste in voda. V 6. členu nemške smernice [7] je podana zahteva za odmik zunanjih
sten od parcelnih mej, ki znaša 0,4 * H, kjer je H seštevek višine stene in tretjine višine strehe (slika 6).
Odmik mora znašati minimalno 3 m. Za stavbe 1. in 2. razreda z ne več kot tremi etažami zadošča
minimalni odmik od parcelnih mej, ki znaša 3 m [7].
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Slika 6: Prikaz izračuna odmika zunanjih sten od parcelnih mej [10]

2.3

Nosilna konstrukcija in širjenje požara po stavbi

Nosilne stene in stebri morajo v primeru požara obdržati svojo osnovno funkcijo, zato morajo imeti
zadostno požarno odpornost. Nemška smernica MBO [7] v 27. členu določi za posamezen razred stavb
čas, v katerem mora nosilna konstrukcija stavbe v primeru požara ohraniti svojo stabilnost. Pri stavbah,
ki padejo v 5. razred, morata kletna in nadzemna nosilna konstrukcija v požaru zdržati 90 minut. Pri
stavbah 4. razreda mora nosilna konstrukcijo v kleti dosegati požarno odpornost R 90, nadzemna pa REI
60. Vsa nosilna konstrukcija stavb iz 2. in 3. razreda mora ohraniti 30 minutno nosilnost v primeru
požara, pri čemer mora ohraniti kletni del stavb 3. razreda 90 minutno nosilnost. Za stavbe 1. razreda je
predpisana samo nosilnost kletne konstrukcije R 30, pri čemer mora biti konstrukcija nadzemnega dela
iz normalno vnetljivega gradbenega materiala razreda B [7].

Slika 7: Prikaz določene požarne odpornosti nosilne konstrukcije za stavbe 4. in 5. razreda [10]

Požarni sektorji
Glede na nemško smernico MBO [7] se velikost požarnih sektorjev določi v skladu z različnimi
namembnostmi prostorov. Ravno tako je potrebno glede na podano arhitekturno zasnovo smiselno
razdeliti objekt na požarne sektorje, zaradi lažje evakuacije. Požarna ločitev po objektu se zahteva po
etažah. Če je mogoče in smiselno, mora biti vsaka etaža svoj požarni sektor (PS), izločiti je potrebno
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evakuacijska stopnišča, vertikalne jaške dvigal in tehnične prostore, kot so elektro prostori, kotlovnica
itd. [7]
Širjenje požara po zunanjih stenah
28. člen MBO [7] pravi, da morajo biti zunanje stene in njeni deli, kot je na primer balkon, zgrajeni tako,
da onemogočijo širjenje požara. Pri stavbah 1., 2. in 3. razreda morajo biti nenosilni deli zunanjih sten,
kakor tudi vse obloge in izolacija iz materialov, razreda B. Stavbe 4. in 5. razreda morajo imeti nenosilne
dele zunanjih sten iz negorljivih materialov razreda A. Izolacija in obloge so lahko iz materialov razreda
B, le če je izpolnjena trditev prejšnjega stavka, drugače morajo biti iz negorljivih materialov razreda A
[7].

Slika 8: Prikaz določitve materialov zunanjih sten za različne razrede stavb [10]

Notranje predelne stene
29. člen MBO [7] predpostavlja požarno odpornost notranjih predelnih sten prostorov. Stavbe 1., 2. in
3. razreda, razen stanovanjskih stavb, morajo imeti notranje stene požarne odpornosti REI 30, razen če
stene obdajajo prostor s povišano nevarnostjo za požar. V tem primeru morajo biti stene stavb vseh
razredov požarne odpornosti REI 90. Stavbe 4. razreda morajo imeti notranje predelne stene požarne
odpornosti REI 60, stavbe 5. razreda pa REI 90. Razne odprtine v teh stenah so dovoljene le, če dosegajo
vsaj 30 minutno požarno odpornost [7].
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Slika 9: Prikaz požarne odpornosti ločilnih sten [10]

Požarna stena in požarna vrata
30. člen smernice [7] pravi, da mora biti požarni zid vseh razredov stavb iz negorljivih materialov in
dosegati pri dodatni mehanski obremenitvi požarno odpornost REI 90. Tak zid služi za delitev objekta
v požarne sektorje. Zunanja stena mora biti hkrati tudi požarni zid za stavbe vseh razredov, ko imajo
zunanjo steno oddaljeno manj kot 2,5 m od parcelne meje, razen za stavbe, ki so brez bivalnih prostorov
in ognjišča z bruto prostornino manjšo od 50 m3, ali če je oddaljena manj kot 5 m od sosednjega objekta.
Notranja požarna stena je potrebna za ločitev notranjih prostorov, ki so lahko dolgi največ 40 m [7].
Glede na smernico za šole MSchulbauR je ta dolžina lahko največ 60 m [8].

Slika 10: Prikaz pozicije požarne stene [10]
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V primeru odprtin na zunanji steni, mora biti med nadstropji, kjer je sprememba požarnega sektorja,
parapet visok najmanj 1 m. Požarni zid mora pri 4. in 5. razredu stavb segati 0,3 m nad višino ravne
strehe ali imeti na vsaki strani zidu v širini najmanj 0,5 m zunanji sloj iz negorljivega materiala in streho
požarne odpornosti REI 90. Za stavbe 1. do 3. razreda ni zahtev glede višine požarnega zidu in bližnjega
materiala na strehi [7].

Slika 11: Prikaz požarne stene [10]

V primeru stavb tlorisa L je potrebno na razdalji 5 m od notranjega vogala zagotoviti požarni zid. To ne
velja za notranje vogale večje od 120° in če imajo na razdalji 5 m zunanjo steno brez odprtin požarne
odpornosti REI 90. Odprtine v požarnih stenah so dopustne, če so ustrezne širine in dosegajo enako
požarno odpornost kakor pripadajoča stena. Vsa požarna vrata morajo biti s samozapiralom in ne smejo
prepuščati dima [7].

Slika 12: Prikaz požarnega zidu na notranjem vogalu [10]
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Stropi in streha
Stropi morajo biti, glede na 31. člen smernice MBO [7], kot nosilni gradbeni element v primeru požara
dolgo nosilni in morajo onemogočiti širjenje požara. 5. razred stavb mora imeti strope požarne
odpornosti REI 90, stavbe 4. razreda REI 60, stavbe 2. in 3. razreda REI 30. Kletni stropi morajo biti od
3. do 5. razreda stavb požarne odpornosti REI 90, pri stavbah 1. in 2. razreda pa vsaj REI 30.

Slika 13: Prikaz požarne odpornosti stropov [10]

Glede na 32. člen MBO [7], mora biti strešna kritina močna, negorljiva in odporna na leteči ogenj.
Ostale, rahle in mehke strešne kritine so dovoljene za stavbe 1. do 3. razreda, če je stavba z vseh strani
od parcelnih mej oddaljena vsaj 12 m, če je od sosednje stavbe, ki leži na istem nivoju in ima trdno
streho, oddaljena vsaj 15 m, če je od sosednje stavbe z enako streho oddaljena vsaj 24 m. Za stanovanjske
stavbe 1. in 2. razreda velja, da imajo lahko mehko strešno kritino, če so od sosednjih parcelnih mej
oddaljene vsaj 6 m, če so od sosednje stavbe, ki ima tršo streho, oddaljene vsaj 9 m in če so od sosednje
stavbe z enako streho oddaljene vsaj 12 m. Zgoraj našteto ne velja za stavbe, ki so brez bivalnih
prostorov in ognjišča ter imajo bruto prostornino manjšo od 50 m3 [7].

Slika 14: Prikaz dovoljenega odmika stavb z različnimi strehami [10]
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Frčade, kupole in ostale odprtine v strehi morajo biti razporejene in izdelane tako, da onemogočajo
prenos požara na sosednje objekte in okolico. Če požarni zid ne sega 30 cm nad streho, morajo biti
odprtine od njega oddaljene vsaj 1,25 m. Streha prizidka, ki se nalega na zunanjo steno z odprtinami že
obstoječe stavbe, mora dosegati v širini 5 m, merjeno od zunanje stene obstoječe hiše, enako požarno
odpornost strehe, kot jo ima obstoječa hiša [7].

Slika 15: Prikaz oddaljenosti strešnih odprtin od požarnega zidu [10]

Slika 16: Prikaz zahteve za strehe prizidka [10]

Načrtovanje električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav
Za sisteme napeljav se je potrebno držati nemške smernice Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)
[12] in Muster-lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) [13]. Smiselni prevod prve smernice je slovenska
smernica SZPV 408: Požarnovarstvene zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah [14]. Ta
smernica velja za napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh, prehode napeljav skozi meje
požarnih sektorjev in električne napeljave, ki morajo delovati tudi v primeru požara. Glede
prezračevalnih naprav se uporablja smernica SZPV 412: Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih
materialov [15], kjer je za zahteve za prezračevalne naprave prevedena nemška smernica MLüAR [13].
Napeljave na evakuacijskih poteh
V požarnih stopniščih in na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh smejo biti položene samo napeljave,
ki se uporabljajo izključno za napajanje teh prostorov oziroma za napajanje naprav, ki so namenjene
gašenju in reševanju [14]. Kabli električnih napeljav morajo biti prekriti s plastjo mineralnega ometa v
debelini 15 mm, od požarnih stopnišč in požarno zaščitenih evakuacijskih poti pa je potrebno ločiti
merilne naprave in razdelilnike z negorljivimi gradbenimi elementi s požarno odpornostjo najmanj 30
minut. Iz negorljivih materialov morajo biti tudi inštalacijski jaški in kanali. Njihova požarna odpornost
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mora biti, skupaj s požarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin, enaka največji požarni
odpornosti, ki je odločena za elemente konstrukcije, skozi katere potekajo. Kakšni in kako morajo biti
položeni cevovodi za negorljive in vnetljive medije ter obešeni stropovi, si lahko bralec prebere v 2.3 in
2.4 točki smernice Požarnovarstvene zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah [14].
Potek napeljav skozi meje požarnih sektorjev
Napeljave, ki so odporne na požar, lahko skozi meje požarnih sektorjev (stene, stropi) potekajo le, če se
v primeru požara po napeljavi ne bosta mogla širiti dim in ogenj ter če je požarna odpornost prehoda
kablov in cevi enaka, kot je zahtevana za element, skozi katerega napeljava prehaja. Odprtina, skozi
katero potekajo napeljave, mora biti popolnoma napolnjena z negorljivim materialom. Za katere
napeljave to ne velja, si lahko bralec prebere v 3. točki smernice [14].
Zahteve za prezračevalne kanale
Za tiste kanale, ki ne gredo skozi požarno odporne stene in strope, je dovoljena uporaba gorljivih
materialov, kar ne velja za tiste, ki gredo skozi požarno odporne stene in strope ter za kanale v zaščitenih
stopniščih in hodnikih. Taki kanali morajo imeti na mejah nameščene požarne lopute z enako požarno
odpornostjo, kot je zahtevano za stene ali strop. Več si lahko bralec prebere v točki 5.2 smernice Uporaba
gorljivih/negorljivih gradbenih materialov [15].
Odvod dima in toplote
Pri načrtovanju odvoda dima in toplote se je smiselno ravnati po slovenski smernici SZPV 405-1:
Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT), Načrtovanje in vgradnja, ki je hkrati prevod nemške
smernice VdS CEA 4020 [16].
Po tej smernici se skladno s točko 4. izračuna najmanjšo aerodinamično površino, tako da bo zagotovljen
učinkovit odvod dima in toplote. Potrebna aerodinamična površina odprtin Awa za NODT se izračuna iz
naslednjih parametrov. Po določitvi tveganja za požar in ob upoštevanju časa razvoja požara (t)
določimo skupno nevarnost za požar. Ob upoštevanju te skupine, srednje višine objekta (h) in debeline
dimne cone (a), dobimo odstotek (α), s katerim pomnožimo površino dimnega sektorja oziroma
prostora, tako da dobimo velikost aerodinamične površine (Awa) [m2] za ta prostor [16].
Pri nameščanju požarnih prezračevalnikov ODT na streho se je potrebno držati nekaterih omejitev. Na
strehi morajo biti prezračevalniki postavljeni tako, da je razdalja do sten med objekti najmanj 7,0 m,
razdalja do požarnih sten najmanj 5,0 m, razdalja do zunanjih sten pa najmanj 2,5 m. Kako je pri
zgradbah, ki so nižje od strehe sosednje stavbe, si lahko bralec prebere v 5. točki smernice Naprave za
NODT-načrtovanje in vgradnja [16]. Med posameznimi prezračevalniki je zahtevana najmanjša
vrednost, ki je dvakratna vrednost daljše od obeh stranic prezračevalnikov. Pri strehah z naklonom ≤
12° sme biti razdalja med prezračevalniki največ 20 m in razdalja od roba zgradbe največ 10 m. Kako
je pri večjih naklonih streh, si lahko bralec prebere v 5. točki smernice [16]. Obvezno je, da je požarne
prezračevalnike za ODT možno odpreti tudi ročno. Mesto za ročno odpiranje mora biti vedno dostopno,
varno in urejeno tako, da je zaščiteno pred zlorabo. Naprave za ODT, ki se lahko tudi avtomatsko
aktivirajo z javljalnikom dima ali preko centrale za javljanje požara, se morajo aktivirati tudi s
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temperaturnim členom, ki je vgrajen v prezračevalnik. Temperatura za aktiviranje ne sme biti višja kot
70 °C. Dimni sektorji ne smejo biti večji od 1600 m2, morajo pa biti čimbolj enako veliki z daljšo stranico
največ 60 m. Če je ostanek ob taki delitvi do 400 m2, ga lahko priključimo enemu od drugih sektorjev
[16].
Za dovod zraka za NODT se lahko uporabljajo vrata in okna, ki so ustrezno označena in se lahko
odprejo, ne da bi jih bilo treba poškodovati. Priporočeno je, da so take odprtine nameščene blizu tal,
najbolje pa je, da so pod spodnjo polovico srednje višine prostora, ter da je njihov zgornji 1 m pod
nivojem zgornjega roba malo zadimljene cone. Po 8. točki smernice [16] mora biti geometrična površina
teh odprtin najmanj 1,5-krat večja od geometrične površine požarnih prezračevalnikov v strehi ali stropu
največjega dimnega sektorja [16]. Potrebno je upoštevati tudi nemško smernico za šole MSchulbauR
[8], ki v 6. členu pravi, da morajo imeti avle v primeru požara urejeno prezračevanje. To je izpolnjeno,
če imajo na najvišji točki odprtine, ki skupaj dosežejo 1 % tlorisne površine, ali pa na zgornji tretjini
zunanje stene okna ali vrata v velikosti 2 % tlorisne površine [8].
2.4

Evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje

33. člen [7] pravi, da morajo imeti objekti z vsaj enim bivalnim prostorom v vsaki etaži najmanj dve
med seboj ločeni evakuacijski poti na prosto ali v sosednji PS. Pri več etažnih objektih mora prva
evakuacijska pot potekati po potrebnem stopnišču. To zahtevo dopolni 3.1 člen smernice za šole
MSchulbauR [8], ki pravi, da mora imeti vsak razred v isti etaži vsaj dve med seboj neodvisni
evakuacijski poti, ne glede na število uporabnikov ali površine etaže. Ena pot gre lahko po zunanjem
stopnišču, če gre evakuacijska pot po zaščitenem hodniku. Taki hodniki ne smejo biti daljši od 10 m. Po
34. členu vsaka nepritlična etaža potrebuje stopnišče, ki so med seboj povezani v liniji. Slednje ne velja
za stavbe 1. do 3. razreda, kjer je lahko stopnišče po etažah premaknjeno. Četrti odstavek 34. člena [7]
pravi, da morajo biti nosilni deli stopnic pri stavbah 5. razreda požarne odpornosti R 30 in iz negorljivih
materialov razreda A. Iz takih materialov mora biti tudi nosilni del stopnice stavb iz 3. in 4. razreda, pri
čemer za stavbe 1. in 2. razreda ni omejitev. Nosilni deli zunanjih stopnic morajo biti pri stavbah 3. do
5. razreda iz negorljivih materialov razreda A. Stopnišča morajo imeti trdno in oprijemljivo ograjo ter
dovolj veliko širino [7].

Slika 17: Postavitev stopnišč po objektu [10]

Glede na drugi odstavek 35. člena [7] je potrebno iz vsake točke bivalnega prostora imeti najmanj en
izhod po stopnišču ali na prosto, do katerega vodi pot dolga največ 35 m. Vsako potrebno stopnišče
mora ležati ob zunanji steni in imeti izhod na prosto [7]. Glede na 7. člen MVStättV [9] mora biti razdalja
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od vsakega obiskovalca do najbližjega izhoda iz prostora krajša od 30 m. Če je svetla višina več kot 5
m, je dovoljen podaljšek poti do 5 m, pri čemer ne sme biti presežena razdalja 60 m. Evakuacijske poti
lahko vodijo do več izhodov na prosto, vendar skupna dolžina nobene od teh evakuacijskih poti ne sme
presegati 50 m [9].

Slika 18: Prikaz dolžine evakuacijske poti [10]

4. odstavek tega člena [7] pravi, da mora biti stopnišče obdano s požarnim zidom požarne odpornosti R
90, t.j. biti mora svoj PS, če spada stavba v 5. razred, v stavbah 4. razreda morajo biti stene stopnišč
požarne odpornosti R 60, v stavbah 3. razreda pa R 30. To ni potrebno za stene zunanjih stopnišč, če so
zgrajene iz negorljivih materialov. 5. odstavek 35. člena [7] pove, kakšni morajo biti vgrajeni materiali
za stopnišča. Obloge, omet in izolacija morajo biti iz negorljivih materialov razreda A. Stene in stropi
so lahko iz materialov razreda B, vendar morajo imeti oblogo zadostne debeline iz negorljivega
materiala razreda A. Materiali za obloge tal morajo biti najmanj iz razreda B1. To velja za 3. do 5. razred
stavb [7]. Enake zahteve za obloge na stopniščih so zapisane v 5. členu smernice za zbiranje ljudi
MVStättV [9].

Slika 19: Prikaz omejitve za obloge tal, sten in stropov [10]
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Vrata na stopnišču, ki se odpirajo proti sobam s površinami več kot 200 m2, skladiščem, itd., morajo biti
samozapirajoča in dimotesna ter dosegati požarno odpornost najmanj EI 30 [7].

Slika 20: Prikaz zahtev za vrata ob stopnišču [10]

7. odstavek 35. člena [7] pravi, da morajo imeti stopnišča stavb 5. razreda varnostno razsvetljavo.
Zahtevana osvetljenost pri tleh v smeri osi evakuacijskih poti mora biti minimalno 1 lux. Minimalna
osvetljenost mora biti zagotovljena na celotni evakuacijski poti, do izhoda na prosto. To potrdi še 15.
člen MVStättV [9], ki pravi, da mora biti varnostna razsvetljava takšna, da lahko obiskovalci v primeru
izpada elektrike, najdejo pot do izhoda. Razsvetljava mora biti na stopniščih, hodnikih, izhodih in v
prostorih za uslužbence z več kot 20 m2 površine, razen pisarn. Za notranja stopnišča in za stopnišča
stavb 5. razreda je v 8. odstavku tega člena zahtevano zračenje stopnišča z minimalno odprtino v
velikosti 1 m2, v vsaki etaži pa mora biti še okno v velikosti najmanj 0,5 m2. Vse odprtine morajo imeti
možnost odpiranja v pritličju in zgornjem nadstropju [7].

Slika 21: Prikaz zračenja stopnišča [10]

36. člen MBO [7] govori o hodnikih. Na njih so prepovedane postavitve manj kot treh stopnic. Stopnice
morajo biti vsaj tri in vse spremembe višine tal morajo biti enake po celotni širini poti. Hodniki se med
sabo ločujejo z vrati, ki morajo biti dimotesna in s samozapiralom. Vrata morajo stati tako, da je dolžina
enega dela hodnika največ 30 m. Za stavbe iz 1. in 2. razreda morajo biti obloge, omet, izolacija in talna
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obloga hodnika iz negorljivih materialov razreda A. Stene in stropi hodnikov v kletnem prostoru morajo
biti požarne odpornosti R 30 in so lahko iz materialov razreda B, vendar morajo imeti oblogo zadostne
debeline iz negorljivega materiala razreda A. Vrata morajo dosegati požarno odpornost EI 30 in imeti
samozapiralo. Stene in stropi kletnih hodnikov stavb 3. do 5. razreda morajo dosegati požarno odpornost
R 90. Za vrata, stene, strope in njihove obloge veljajo enake zahteve kot za stavbe 1. in 2. razreda [7].
5. člen MVStättV [9] pravi, da morajo biti obloge sten in tal iz negorljivih materialov razreda A. Obloge
za tla in stene, ki so minimalno iz razreda B1, ne smejo imeti možnosti za nastajanje gorečih kapljic. Ta
člen podaja tudi primerne materiale za prostore, kjer se zbira več ljudi. Obloga na stenah in obloga tal
takih prostorov mora biti iz negorljivih materialov razreda A. V prostorih, ki niso večji od 1000 m2, je
lahko uporabljen material iz razreda B.

Slika 22: Prikaz zahtev za stene, strope in tla hodnikov [10]

39. člen [7] pravi, da mora biti dvigalo sam svoj PS. Jedro, ki ga obdaja, mora biti zgrajen iz negorljivih
materialov in mora dosegati pri stavbah 5. razreda požarno odpornost R 90, pri stavbah 4. razreda R 60,
pri stavbah 3. razreda pa R 30 [7].
Širine evakuacijskih poti so predpisane v 3.4 členu MSchulbauR [8], ki pa se sklicuje na 7. člen smernice
MVStättV [9]. Uporabna širina izhodnih vrat mora biti široka najmanj 1,2 m za 200 uporabnikov. Vrata
iz učilnic morajo biti široka najmanj 0,9 m, stopnišča najmanj 1,2 m, širina hodnikov 1,5 m. Uporabna
širina stopnišč ne sme presegati 2,4 m. Imeti morajo ograjo visoko najmanj 1,1 m. Na evakuacijskih
poteh se morajo vrata odpirati v smeri umika. Imeti morajo zadostno požarno odpornost in samozapiralo
ter ne smejo prepuščati dima. Enostavno se morajo odpreti v celi širini. 6. člen smernice MSchulbauR
[8] se navezuje na prezračevanje dvoran, avel, ki morajo imeti le to dobro izvedeno. Zahteva je
izpolnjena, če ima prostor odprtine na strehi, ki dosegajo 1 % tlorisne površine ali pa na zgornji tretjini
zunanje stene, okna ali vrata, ki dosegajo vsaj 2 % tlorisne površine [8].
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Sistemi za požarno javljanje in alarmiranje
20. člen smernice MVStättV [9] pravi, da mora biti v prostorih, kjer se zbirajo ljudje, in ki imajo skupno
površino več 1000 m2, obvezna namestitev avtomatskih in točnih javljalnikov požara z ustreznim
alarmiranjem. To področje predvidi tudi 9. člen nemške smernice za šole MSchulbauR [8]. Stavbe, v
katerih je zahtevan sistem za avtomatsko javljanje požara (AJP) morajo imeti tudi alarmiranje, ki se
vgradi v objekt šole za obveščanje zaposlenih in učencev o nevarnosti požara in za njihovo pravočasno
evakuacijo. Predvidi se takšen zvočni in svetlobni signal alarma, da je slišen in viden v obravnavanih
prostorih po posameznih etažah v objektu, v neposredni bližini požara in v prostoru požarne centrale
[8]. Alarmni signal se mora razlikovati s signalom za šolske odmore in mora biti voden na mesto, kjer
je stalno prisotna oseba, usposobljena za ukrepanje in so zagotovljene tehnične možnosti za alarmiranje
pristojne gasilske enote [5]. Požarna centrala mora biti nameščena na lahko in hitro dostopno mesto v
bližini tistega vhoda v stavbo, ki je načrtovan kot vstopno mesto intervencijske enote. Zgornje je povzeto
po TSG, ki je hkrati povzetek po nemški smernici VDS 2095, Automatische BMA, Planung und Einbau
[5].
2.5

Naprave in oprema za gašenje in dostop gasilcev

Notranji hidranti
Notranji hidranti so namenjeni uporabnikom stavbe za gašenje začetnih požarov. Razporejeni morajo
biti tako, da se s curkom vode doseže celoten tloris objekta. Hidranti morajo biti opremljeni s cevjo in
ustreznim ročnikom za gašenje. Dovodne cevi hidrantov morajo ustrezati dimenzijam cevi za gašenje
DN25, DN32 ali DN50. Notranje hidrantno omrežje mora biti nenehno pod tlakom vode. Vsak hidrant
mora zagotavljati pretok 16 l/min pri tlaku 2,5 bara na ročniku. Notranji hidranti morajo biti nameščeni
v predprostorih zaščitenih stopnišč, v stopniščnem prostoru, če zaščitena stopnišča nimajo predprostora,
v predprostorih dvigal za gasilce [5].
Gasilniki
Namestitev in uporabo gasilnikov ureja Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov [17], ki je hkrati
povzetek zahtev iz pravilnika BGR133 [18], ki se zahteva po nemških smernicah. Gasilniki se namestijo
na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi
vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da
niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora, ter da je glava ročnega gasilnika z
mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi
navodila proizvajalcev [17]. Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s
standardom SIST 1013 [19].
Zunanji hidranti
Zunanji hidranti morajo biti nadtalni z zagotovljenim stalnim dostopom. Razdalja med hidranti in stavbo
ne sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m. Praviloma se vgrajujejo nadtalni DN80 ali DN100.
Premer vodovodne cevi, na katero je priključen hidrant, ne sme biti manjši od DN hidranta. Pri odvzemu
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vse potrebne količine vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod 1,5 bar. Javno hidrantno omrežje, ustrezna
razporeditev hidrantov, pretoki in tlaki vode v omrežju izven parcel, na katerih je predvidena gradnja,
ne sodijo na področje gradbenih predpisov o požarni varnosti v stavbah. Urejata jih Pravilnik o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov in Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij [5].
Zagotavljanje vode za gašenje
Zgotoviti je potrebno tolikšno količino vode, ki zadostuje za dvourno gašenje požara v stavbi in za
varovanje sosednjih objektov. Za stavbe se določi potrebno količino vode za gašenje posameznega
požarnega sektorja, ki zahteva največ vode za gašenje. Podatek količine vode v litrih na sekundo, ki je
potrebna za en požar v odvisnosti od prostornine največjega požarnega sektorja v stavbi, se dobi v
smernici TSG v preglednici 19. Del te preglednice, kjer je upoštevana klasifikacija obravnavanega
objekta, je vidna v spodnji preglednici 1. Vodo za gašenje se lahko preskrbi iz javnega ali zasebnega
vodovoda, naravnega vodotoka in stoječih vod, vodnjakov ali rezervoarjev za gasilno vodo [5].
Preglednica 1:Potrebna količina vode [l/s] za gašenje stavb v naseljih [5]

Količina vode v litrih na sekundo, potrebna za en požar v odvisnosti
Vrsta stavb
ali dela stavbe (CC-SI)
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Površine za gasilce
Smernica za površine za gasilce [20] se navezuje na 5. člen smernice MBO [7]. Dovozi, postavitvene
površine, površine za gibanje morajo biti za gasilska moštva zavarovana in stabilna. Biti morajo dobro
označena in prosta, nezasedena. Dovozna pot za gasilce se mora videti takoj, ko le-ti zapeljejo na
parcelo. Prikaz take poti je na sliki 23. 1. člen [20] pravi, da mora nosilnost vseh uporabnih površin za
gasilce prenesti minimalno 10 t osnega pritiska in skupno težo gasilskega vozila do 16 t. 2. člen [20]
omenja, da mora biti svetla širina dovoza vsaj 3 m ali 3,5 m, če je dostopna pot na dolžini več kot 12 m
omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami, svetla višina pa 3,5 m. Stene in strop dovoza morajo biti
obstojni v ognju [20]. 2. člen je slikovno prikazan na sliki 23. 3. člen pravi, da če pot ni ravna, se
minimalna širina poti določi glede na radij poti [20]. Preglednica je prikazana na sliki 24. 6. člen [20]
se nanaša na robnike in pragove, ki ne smejo biti višji od 8 cm ter so dovoljeni le v razmaku večjem od
10 m, kar prikazuje slika 27.
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Slika 23: Prikaz dimenzij širine in višine dovozov [10]
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Slika 24: Določitev širine poti glede na radij krivine [10]

12. člen [20] poda dovoljen vzdolžni naklon postavitvenih površin, ki je < 10 %, prečni pa < 5 %. V
območju med obravnavanim objektom in postavitvenimi površinami ne sme biti dreves in objektov, ki
bi ovirale dostop gasilcev. 9. člen [20] pravi, da morajo biti postavitvene površine vzdolž zunanje stene
od stene oddaljene vsaj 3 do 9 m za višino zidu med 8 in 18 m, ter 3 do 6 m za višino zidu večjo od 18
m. Glede na 10. člen [20] morajo biti postavitvene površine pravokotno na vzdolžne stene vsaj 1 m
oddaljene od zunanje stene in dimenzij najmanj 11 m x 6 m. Od fasade objekta mora biti odmik do 9 m
za višino zidu med 8 in 18 m, ter do 6 m za višine zidu večje od 18 m. Zgoraj povedano prikazujeta sliki
25 in 26.

Slika 25: Prikaz postavitvenih površin vzdolž stene [10]

Slika 26: Prikaz postavitvenih površin pravokotno na stene [10]
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Slika 27: Prikaz dovoljene višine in namestitve robnikov [10]

Glede na 13. člen [20] morajo biti delovne površine za gasilske avtomobile velike minimalno 12 x 7 m.
Te površine služijo za postavitev gasilskih vozil, jemanje in zagotovitev opreme, kakor tudi za razvoj
gasilske intervencije. Povedano prikazuje spodnja slika 28.

Slika 28: Prikaz območja delovnih površin [10]

V nadaljevanju bom zgoraj našteta pravila za izdelavo študije požarne varnosti po nemških smernicah
MBO uporabila na primeru študije požarne varnosti za obravnavani objekt OŠ Zagradec. Obstoječa
podružnična šola osnovne šole Stična v Občini Ivančna Gorica ni nudila dovolj površin za izvajanje
osnovnošolskega programa, hkrati pa je bila tudi zelo dotrajana. Zaradi tega je Občina Ivančna Gorica
sklenila zgraditi novo osnovno šolo v Zagradcu v skladu z veljavnimi normativi. Temeljni kamen so
postavili maja 2014, z gradnjo pa končali leto kasneje. Odprtje nove šole je potekalo junija leta 2015
[21]. Opis zasnove objekta bo opisan v nadaljevanju, kot tudi izdelava študije požarne varnosti po 8.
členu PPVS [4]. Izpolniti je potrebno zahteve za varnost pred požarom iz 3., 4., 5. in 6. člena tega
pravilnika [4]. Vsi sprejeti ukrepi pomenijo uporabo zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu z
Zakonom o graditvi objektov [1]. S projektiranjem po zadnjem stanju gradbene tehnike pa mora biti
zagotovljena vsaj enaka stopnja varnosti pred požarom, kot s projektiranjem po tehnični smernici TSG,
ki je predvidena po 7. členu [4]. Primerjava razlik med tehnično smernico TSG in nemško smernico
MBO je prikazana v točki 4.7.
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3

Osnovni podatki o stavbi

3.1

Opis zasnove objekta
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Nova OŠ Zagradec predstavlja dvoetažni P + 1 in delno podkleten objekt. Konstrukcija objekta je
kombinirana armiranobetonska skeletno stenska. Njegova tlorisna oblika je črka U z osrednjim zelenim
vrtom - atrijem. V objektu sta ločena osnovna šola in vrtec. Za lažjo predstavo je na sliki 31 območje
vrtca orisano z rumenim pravokotnikom. Oba sklopa si delita skupne prostore, kot so telovadnica,
kuhinja, jedilnica, knjižnica in mediateka ter uprava. Dostop v vrtec in v šolo je iz pokrite vhodne
ploščadi na južnem delu objekta, označen z rdečo puščico na sliki 31. Pri vhodu v vrtec se vstopi v
osrednji prostor, iz katerega vodijo vhodi v igralnice in večnamenski prostor. Vhod v šolo predstavlja
avla, ki se odpira proti osrednjemu atriju. V pritličju levo se nahajajo matične učilnice, desno pa se
nahaja kuhinja z jedilnico. Kuhinja ima urejeno dostavo direktno z dvorišča na JV strani. Iz avle proti
vzhodnemu delu pridemo do telovadnice. Ta ima dodatni zunanji dostop za popoldanske obiskovalce
ter izhod na zunanja igrišča, označen z modro puščico na sliki 31. Dostop do telovadnice je možen tudi
iz atrija. Za lažjo predstavo opisa pritličja je na sliki 29 prikazan tloris le-tega. V 1. nadstropju so tri
matične učilnice in specifične učilnice za naravoslovje, zgodovino in geografijo ter tehniko. Zraven
vsake posebne učilnice je kabinet. Na vzhodnem delu tega nadstropja se nahaja računalniška učilnica v
kombinaciji s knjižnico, v osrednjem delu pa je zbornica in prostori uprave. Za lažjo predstavo opisa 1.
nadstropja je na sliki 30 prikazan tloris le-tega. V kleti so garderobe za osebje (kuharice, čistilke) in
hišnika, servisni prostori, skladišče kuriva ter kotlovnica.
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Slika 29: Tloris pritličja
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Slika 30: Tloris 1. nadstropja

3.2

Lokacija objekta

Lokacija nove Osnovne šole Zagradec in vrtca je na obstoječem naslovu prejšnje šole t.j. Zagradec 33.
Objekt stoji na levi strani regionalne ceste Ivančna Gorica-Žužemberk. Nahaja se na parcelah s št. 24,
19/1, 21/3, 28/10, vse k.o. Zagradec 1825 [3]. V neposredni bližini (170 m), lahko se vidi na sliki 31, se
nahaja Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec, ki sodi v II. kategorijo.
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Slika 31: Satelitski posnetek lokacije šole. Območje vrtca je obrobljeno rumeno, rdeča puščica predstavlja glavni vhod,
modra pa stranski vhod za popoldanske obiskovalce [22]

3.3

Velikost objekta

Objekt je delno podkleten in etažnosti P + 1. Etaže se nahajajo na spodnjih višinskih kotah:
- klet: - 3,65 m
- Pritličje: + 0,00 m
- 1. nadstropje: + 4,00 m
Višinska kota strehe objekta je + 8,7 m. Bruto površine objekta so podane v preglednici 2.
Preglednica 2: Bruto tlorisne površine objekta

bruto tloris kleti
bruto tloris pritličja
bruto tloris 1. nadstropja
Seštevek bruto tlorisnih površin

465
2500
2300
5265

m2
m2
m2
m2

Uporabna površina ene enote je več kot 400 m2 (telovadnica), površina ostalih uporabnih enot pa je
manjša od 400 m2. Višina stavbe je večja od 7 m. Objekt se glede na točko 2.1 zaradi svoje višine in
velikosti uporabne površine uvršča v 5. razred.
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Klasifikacija objekta

Glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena se stavba uvršča v skupino CC-SI 1263 - stavbe za izobraževanje in znanstveno in raziskovalno
delo [23].
Za namen študije požarne varnosti je objekt pametno klasificirati še glede na požarno zahtevnost. Tako
razvrstitev stavb se določi po 2. prilogi PPVS [4]. Obravnavani objekt sodi med požarno zahtevne
objekte, saj zadosti spodnjim točkam [4]:
- v stavbi se lahko hkrati izobražuje/usposablja 100 in več učencev/slušateljev,
- stavba za vzgojno varstveno dejavnost z več kot 50 otrok.
Glede na prvo prilogo Pravilnika o študiji požarne varnosti, je za take stavbe obvezna izdelava študije
požarne varnosti [24].
Študija požarne varnosti OŠ Zagradec po nemških smernicah MBO

4

V nadaljevanju študije se bom za uporabo požarnovarstvenih ukrepov sklicevala na splošne zahteve za
izdelavo študije po nemških smernicah MBO, ki so podane v točkah 2.1 – 2.5.
4.1

Požarni scenarij in zasnova požarne varnosti

4.1.1

Opis dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se odvijajo v objektu

Objekt je namenjen devetletni osnovnošolski in predšolski dejavnosti. Poleg dopoldanskega časa
omogoča objekt tudi večnamensko izrabo šolskega prostora v popoldanskem in večernem času, po
zaključku pouka ali ob koncu tedna za kulturne in športne prireditve, rekreativne dejavnosti, predavanja
in seminarje ter druge družabne dogodke. Za izvajanje naštetih dejavnosti so namenjeni prostori
telovadnice in avle. Za brezhibno delovanje šole v objektu poleg procesa izobraževanja otrok potekajo
tudi drugi tehnični procesi. Mednje sodijo priprava hrane in sanitarne vode, hlajenje in ogrevanje objekta
[6].
4.1.2

Seznam in opis požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil

Seznam požarno nevarnih prostorov opredelimo glede na namembnost objekta, verjetnost nastanka
požara in vrsto ter količino gorljivih snovi. Potrebno je upoštevati lastnosti gorljivih snovi in pogojev
potrebnih za vžig ter statistične podatke o minulih požarih v sorodno namembnih objektih [3].
-

Kuhinja

V kuhinji je predvideno kuhanje rednih obrokov s pomočjo plina. V tem območju se torej kot gorljive
snovi pojavijo plin, razgreto olje in podobno. Požar lahko nastane zaradi napak v plinski inštalaciji,
možne so napake na električnih inštalacijah ali pa zaradi človeške napake, npr. nepazljivost pri kuhi,
neprevidna uporaba ognja, pečice in podobno [3].
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-

Naravoslovna učilnica

V tej učilnici se učenci srečajo z nevarnimi snovmi (kemikalijami) in raznimi laboratorijskimi
pripomočki, ki pomenijo tako za učitelja kemije kot tudi za učence nevarnost in možnost za poškodbe.
Temu se je izogniti s primernim in ustreznim učiteljevim znanjem o kemijski varnosti, tako da poskrbi
za svojo varnost in varnost učencev. To pomeni uporabo ustreznih varovalnih ukrepov, uporabo
zaščitnih sredstev in opreme, skladiščenje nevarnih snovi ter zbiranje in odstranjevanje odpadnih
kemikalij. Opraviti mora tudi izpit za varstvo pri delu. Kemikalije je potrebno skladiščiti v varnostnih
omarah za nevarne snovi, ki so certificirane. Omare morajo imeti hkrati tudi sistem odzračevanja [6].
-

Knjižnica

Šolska knjižnica ima površino 180 m2. Tu se nahajajo omare z bogatim knjižnim gradivom, ki
predstavljajo veliko količino gorljivih snovi. Možen vzrok za požar je nameren vžig knjižnega gradiva
ali pa zaradi napak v elektroinštalaciji.
-

Računalniška učilnica

Nahaja se poleg knjižnice. Do požara lahko pride zaradi napake na električnih inštalacijah ali pa
človeškega faktorja.
-

Matične učilnice

Predstavljajo prostor za pouk, ki ne potrebuje posebnih pripomočkov. Gorljive snovi v obravnavanih
prostorih predstavljajo papir, lesene omare, stoli, mize, rekviziti, razna oblačila, plastični materiali in
elektro oprema. Shranjevanje in uporaba posebno nevarnih snovi, vnetljivih in eksplozijskih v matičnih
učilnicah ni dovoljena [3].
-

Tehnični prostori

Taki prostori se nahajajo v kleti. Mednje sodijo kotlovnica, skladišče kuriva in servisni prostor. Tu
obstaja večja verjetnost za pojav požara. Zaradi tega so ti prostori med seboj požarno ločeni.
Razen kuhinje, naravoslovne učilnice in tehničnih prostorov v kleti objekt nima predvidenih požarno
nevarnih prostorov, kjer bi se uporabljale vnetljive snovi, gorljivi plini ali eksplozivne snovi. Pri
normalnem obratovanju v objektu torej ni predvidenih opravil, ki se štejejo kot požarno nevarna. Do
požara lahko pride le v času opravljanja vzdrževalnih del na napravah in sistemih, kot na primer varjenje
in toplotna obdelava, kar je nevarno za nastanek požara [3].
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Možni vzroki za nastanek požara

Najbolj verjetni možni vzroki za nastanek požara v obravnavanem objektu so [3]:
-

okvare na električnih inštalacijah in napravah,
nepravilnost pri vzdrževalnih delih, kot so varjenje, brušenje, odrezovanje, …,
neupoštevanje določil požarnega reda glede prepovedi kajenja, dela s požarno nevarnimi snovmi,
vzdrževanja čistoče in vzdrževanja naprav,
malomarnost uporabnikov (odvržen cigaretni ogorek v koš za smeti, uporaba odprtega ognja na
mestih, ki za to niso ustrezno urejena, …),
malomarno ravnanje v kuhinji (vžig olja) ali napake na plinski inštalaciji (utekočinjeni naftni plin),
podtaknjen/nameren požar.

4.1.4

Vrste in količina požarno nevarnih snovi in požarna obremenitev po prostorih

V celotnem objektu se bodo v prostorih nahajale v predvidenih količinah naslednje gorljive snovi:
- les (pohištvo, oprema),
- papir,
- talne obloge,
- inštalacije.
Večina naštetih gorljivih snovi je razreda A, kamor se štejejo trdne snovi. V kuhinji pa lahko poleg
gorljivih snovi razreda A najdemo tudi snovi iz razreda B, kot na primer jedilno olje in snov iz razreda
C, kamor sodi utekočinjen naftni plin.
Požarno nevarnost v stavbi predstavlja torej požarna obremenitev. To je količina toplote na površino
1m2, podano v J/m2 ali MJ/m2, ki bi se sprostila ob zgorevanju gorljivih materialov v prostoru. Ločimo
dve vrsti požarne obremenitve [3]:
- mobilna požarna obremenitev, ki predstavlja količino sproščene energije vezane na goriva, ki
jih lahko v prostor prinesemo,
- imobilna oziroma fiksna požarna obremenitev, ki predstavlja količino goriva oziroma sproščene
energije, vezane na objekt (nosilna konstrukcija, inštalacije, stene,…).
Celotna požarna obremenitev je seštevek mobilne in imobilne požarne obremenitve na 1m2 [8]. Imobilna
(vgrajena) požarna obremenitev je zanemarljiva, saj je celotna konstrukcija objekta predvidena iz
negorljivih materialov: zidovi, plošče, nosilci iz armiranega betona, kritina iz negorljivega materiala iz
razreda A1 ali A2, negorljiva fasada iz razreda A1 ter negorljive notranje obloge. Mobilna požarna
obremenitev prostorov glede na njihovo namembnost je podana v preglednici 3 [6].
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Preglednica 3: Požarna obremenitev prostorov v objektu [6]

Prostor

Specifična požarna
obremenitev [MJ/m2]

Matične učilnice in
kabineti
Naravoslovne
učilnice
Kuhinja
Jedilnica
Knjižnica
Arhiv
Kotlovnica
Pisarne
Garderobe
Sanitarije

300
500
300
300
800
800
200
600
400
manj kot 50

Na splošno delimo požarno obremenitev v tri razrede [3]:
- do 1000 MJ/m2 je majhna požarna obremenitev,
- od 1000 do 2000 MJ/m2 je srednja požarna obremenitev,
- nad 2000 MJ/m2 je velika požarna obremenitev.
Povprečna skupna požarna obremenitev objekta je manj kot 1000 MJ/m2, zato gre za objekt z majhno
požarno obremenitvijo.

4.1.5

Pričakovan potek požara in njegove posledice

Po objektu prevladujejo gorljivi materiali razreda A. To so trdne snovi, kot so les in papir. V arhivu in
knjižnici se pričakuje velika količina papirja, zato se tam pričakuje hiter razvoj požara. V kuhinji se
poleg trdnih snovi pričakuje tudi olje, ki se lahko vžge. Tukaj se nahaja tudi plinska napeljava
utekočinjenega naftnega plina, ki lahko zaradi morebitne napake privede do gorenja s plinom. Če pride
do požara v kuhinji, se požar lahko razširi na celotni PS, v katerem se kuhinja nahaja. Vse tri zaposlene
osebe v kuhinji imajo možen direkten izhod na prosto.
Če nastane požar v enem delu objekta je možnost, da bi se širil po celotnem objektu zaradi vgrajenih
pasivnih in aktivnih ukrepov, majhna. Objekt je razdeljen v požarne sektorje, vgradni materiali pa so
negorljivi. Med aktivne ukrepe se šteje avtomatsko javljanje požara, ročni gasilniki, notranji hidranti in
organizacijski ukrepi zaposlenih. Morebiten nastanek požara bodo zaznali avtomatski javljalniki požara
v prostoru ali pa bodo zaposleni aktivirali ročni javljalnik.
Po operativnem načrtu javne gasilske službe Občine Ivančna Gorica je v primeru požara na šoli
Zagradec v prvem pozivu predvideno aktiviranje teritorialne gasilske enote Zagradec, ki pride na
lokacijo v 12 min in osrednje gasilske enote Stična, s prihodom na lokacijo v 21 min. V primeru večje
nevarnosti so v drugem pozivu aktivirane še ostale okoliške gasilske enote (Ambrus in Krka) [25]. Vse
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gasilske enote so v primeru požara obveščene s signalom požarnega alarma iz požarne centrale (PC).
Centrala se v obravnavanem objektu nahaja v 1. nadstropju v sobi za strežnike, kar ni najbolj optimalna
postavitev, saj mora biti glede na točko 2.4 PC nameščena na lahko in hitro dostopno mesto v bližini
tistega vhoda v stavbo, ki je načrtovan kot vstopno mesto intervencijske enote. Ta je na sliki 31 označen
z rdečo puščico.
Ob vsem naštetem se torej pričakuje počasen do srednje hiter razvoj požara, ki bo lahko prišel do polno
razvitega požara znotraj posameznega prostora v požarnem sektorju, vendar zaradi predvidenih ukrepov
ne bo zajel celotnega objekta.
4.1.6

Koncept požarne zaščite v objektu

Koncept ali zasnova požarne zaščite tvori niz ukrepov, s katerimi želimo v čim večji meri s splošnimi
preventivnimi požarnovarnostnimi ukrepi preprečiti nastanek požara, z izvedbo sistema požarnega
javljanja in alarmiranja zagotoviti pravočasno odkrivanje požara ter varno evakuacijo zaposlenih,
zagotoviti naprave za gašenje začetnih požarov in nadzor oz. gašenje požara ter preprečiti širjenje požara
na sosednje objekte [3].
Ukrepi požarne zaščite se delijo na pasivne, aktivne in organizacijske. Med pasivne ukrepe sodijo vrste
gradbenega materiala iz katerega je objekt zgrajen ali pa so v objekt vgrajeni, velikost in število požarnih
sektorjev ter požarna odpornost elementov na njihovih mejah. Aktivni ukrepi so tehnične narave, ki se
aktivirajo ob požaru in se uporabljajo za alarmiranje, gašenje ipd. Mednje sodijo ročni in avtomatski
javljalniki, varnostna razsvetljava, sisteme za odvod dima in toplote, vgrajeni sistemi za gašenje. Tudi
organizacijski ukrepi zmanjšujejo možnost nastanka požara in ob njegovem nastanku zagotavljajo
varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo širjenje požara. Te ukrepe podrobno opredeli
požarni red [3].
Spodaj so našteti pasivni in aktivni ukrepi, ki bodo upoštevani v izračunu požarnega tveganja in se
nanašajo na zahteve iz točk 2.1 – 2.5.
Pasivni ukrepi, ki so izvedeni na objektu:
- Zadosten odmik objekta od sosednjih objektov.
- Požarna odpornost nosilne konstrukcije je REI 90. Materiali nosilne konstrukcije so iz razreda
A1 ali A2.
- Ločitev objekta na 11 požarnih sektorjev po namembnosti.
- Fasada je iz negorljivih materialov razreda A1 ali A2.
- Na evakuacijskih poteh so obložni materiali negorljivi, poti in izhodi dosegajo zadostne dolžine
in širine.
- Urejene so dovozne poti in površine za gasilsko intervencijo.
Aktivni ukrepi, ki so sprejeti na objektu:
- Namestitev avtomatskih (dimnih in termičnih) ter ročnih javljalnikov požara.
- Izvedeno alarmiranje požara, ki je vezan na požarno centralo.
- Odprtje kupol za ODT v telovadnici.
- Nameščeni ročni gasilniki (2 v kleti, 8 v pritličju, 7 v 1. nadstropju).
- Predvidena dva notranja in dva zunanja hidranta.
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-

Nameščena varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh.

Vse zgoraj naštete ukrepe na podlagi zahtev v točkah 2.1 - 2.5, bom bolj podrobno določila v
nadaljevanju.

4.1.7

Ocena požarnega tveganja

Oceno požarnega tveganja bom naredila s pomočjo metode SIA [26] in metode VKF 115-03 [27]. Obe
metodi se uporabljata za izdelavo ocene nevarnosti za neznane dogodke, kot je recimo primer požara.
Metodi v osnovi sestavljajo preglednice, kjer uporabnik opredeli faktorje za izračun potencialnih
nevarnosti in vpliv ukrepov, ki so uporabljeni za zagotavljanje varstva pred požarom, kamor sodijo
standardni, posebni in gradbeni ukrepi [3].
4.1.7.1 Metoda SIA
Metoda SIA je uporabna kot pripomoček projektantom za subjektivno oceno požarne ogroženosti in
kvalitativno presojo vpliva posameznih dejavnikov, ki določajo požarno varnost objekta [26].
Predpostavlja, da so bila pri projektiranju in izvedbi objekta upoštevana splošna varnostna določila, kot
so [26]:
- varnostni odmik od sosednjih objektov v odvisnosti od namembnosti in dimenzij objekta,
konstrukcijskih in obložnih gradbenih materialov,
- ukrepi za zagotovitev varne evakuacije ljudi (urejene evakuacijske poti, zasilna razsvetljava,
ustrezno število in lega izhodov ter evakuacijskih poti, ustrezne dimenzije delov teh poti
(hodnikov, stopnišč, vrat), požarno odpornost konstrukcijskih elementov ob evakuacijskih
poteh, prezračevanje evakuacijskih poti ipd.,
- varnostni predpisi za tehnične naprave (naprave za javljanje in odkrivanje požara, naprave za
gašenje, naprave za odvod dima in toplote, naprave za prezračevanje),
- varnostni predpisi za skladiščenje in ravnanje s požarno nevarnimi snovmi (vnetljive in gorljive
tekočine, komprimirani plini, toksične snovi itd.).
Zgoraj našteti ukrepi morajo biti brezpogojno izvedeni in zato niso zajeti v oceni požarne varnosti po
metodi SIA [26].
Osnovna enačba a izračun požarnega tveganja je:
𝑅=

𝑃∗𝐴
𝑀

=

𝑃∗𝐴
𝑁∗𝑆∗𝐹

Kjer so:
- Potencialna nevarnost: P = q*c*r*k*i*e*g
- Standardni ukrepi: N = n1*n2*n3*n4*n5
Posebni ukrepi: S = s1*s2*s3*s4*s5*s6
- Gradbeni ukrepi: F = f1*f2*f3*f4
- Verjetnost požara: A

(1)
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Izračun potencialne nevarnosti P:
- Mobilna požarna obremenitev: q =1,4 (za Qm = 600-800 MJ/m2)
- Gorljivost: c = 1,2 (običajno gorljiv)
- Nevarnost dimljenja: r =1,2 (visoka)
- Nevarnost korozije: k =1 (običajna)
- Imobilna požarna obremenitev: i = 1 (beton, jeklo-negorljiva)
- Lega nadstropja: e =1,3 ( 1. nadstropje)
- Razmerje požarnega oddelka: g =0,5 (dolžina : širina požarnega razdelka razredov: 30 m :
20 m = 1,5: 1, A= 600 m2)
P = q*c*r*k*i*e*g = 1,31

(2)

Upoštevanje standardnih ukrepov N:
- Število ročnih gasilnikov: n1 = 1 (dovolj gasilnikov)
- Hidrantni priključki: n2 = 1 (so notranji hidranti)
- Voda za gašenje: n3 = 0,85 (tlak večji od 2 bara)
- Dovod vode: n4 = 1 (dolžina linije do 70 m)
- Osebje: n5 = 1 (prisotno in poučeno osebje)
N = n1*n2*n3*n4*n5= 0,85

(3)

Izračun posebnih ukrepov S:
- Odkrivanje požara s1 = 1,45 (naprava za javljanje požara)
- Prenos alarma: s2 = 1,1 (samodejni prenos alarma na požarno centralo)
- Gasilci: s3 = 1,3 (krajevni prostovoljni gasilci, brez)
- Hitrost intervencije: s4 = 1 (manj od 15 min (PGD Zagradec))
- Naprave za gašenje: s5 = 1 (brez)
- Odvod dima in toplote: s6 = 1 (brez)
S = s1*s2*s3*s4*s5*s6= 2,07

(4)

Upoštevanje gradbenih ukrepov F:
- Nosilna konstrukcija: f1 = 1,3 (R 90)
- Obodne stene: f2 =1,1 (R 90)
- Stropi: f3 = 1,1 (do 2 nadstropja R 90, zaščiteno)
- Velikost protipožarnih celice: f4 = 1,2 (razmerje okenskih odprtin nad 10 %)
F = f1*f2*f3*f4= 1,89
Verjetnost požara A:
A = 1 (običajna)

(5)
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Dejansko požarno tveganje:
𝑃∗𝐴

1,31∗1

𝑅 = 𝑁∗𝑆∗𝐹 = 0,85∗2,07∗1,89 = 0,39

(6)

Zadostna požarna varnost je dosežena, če dejansko požarno tveganje ne presega sprejemljivega
požarnega tveganja. Sprejemljivo požarno tveganje (Ru) znaša 1,3.
Požarna varnost ϒ:
ϒ=

𝑅𝑢
𝑅

1,3

= 0,39 = 3,33

(7)

Če je ϒ manjši od 1,0 je zgradba ali obravnavani oddelek preskromno zavarovan. V tem primeru je
potrebno predvideti boljšo požarno zasnovo. Požarna varnost je zadostna, če je koeficient ϒ večji od 1.
Če je koeficient ϒ večji od 1,3, zavarovanje objekta ni ekonomično, kar se vidi tudi v tem primeru. Do
tega je prišlo zaradi visoko požarno odporne nosilne konstrukcije in zunanjih zidov.
Da dosežemo koeficient ϒ večji ali enak 1, mora biti dejansko požarno tveganje R manjše ali enako 1,3.
Da bo R čim manjši, morajo biti faktorji N (standardni ukrepi), S (posebni ukrepi), F (gradbeni ukrepi)
veliki. Kot vidimo v obravnavanem primeru, sta faktorja S in F velika, tako da je požarno tveganje
majhno.
4.1.7.2 VKF 115-03
Tudi smernica VKF 115-03 [27] se uporablja za izračun požarnega tveganja in predpostavlja, da so
upoštevane vse zahteve zakonodaje s področja požarne varnosti, kot so naštete v točki 4.1.7.1. Postopek
se uporablja za industrije, proizvodnje, skladišča, velike pisarne in ni uporaben za objekte, kot so
trgovine, hoteli, bolnišnice ter objekte z veliko uporabniki [27]. Ta metoda torej ne velja za obravnavan
objekt, vendar me vseeno zanima, do kakšnih vrednosti bom prišla ter če bodo primerljive metodi SIA.
Osnovna enačba za izračun požarnega tveganja po tej metodi je:
𝑃

𝑃

𝐵 = 𝑀 = 𝑁∗𝑇 =

𝑞∗𝑐∗𝑟∗𝑖∗𝑔
𝑁∗𝑇

Kjer so:
- B = nevarnost požara
- P = potencialna nevarnost
- N = običajni ukrepi
- T = tehnični ukrepi
Izračun potencialne nevarnosti P [27]:
- Požarna obremenitev (mobilna): q = 1,4; (VKF 115-03, tč. 5.3 in 6.1)
- Gorljivost: c = 1; (VKF 115-03, tč. 5.3 in 6.1)
- Nevarnost zadimljenja: r = 1; (VKF 115-03, tč. 5.3 in 6.1)

(8)
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Požarna obremenitev (imobilna): i = 1; (VKF 115-03, tč. 5.4 in 6.1)
Površina požarnih sektorjev: g = 0,2; (VKF 115-03, tč. 5.4 in str. 13, preglednica)
P = q*c*r*i*g= 1,4*1*1*1*0,2 = 0,28

(9)

Upoštevanje faktorja običajnih ukrepov N (VKF 115-03, tč. 5.5 in 6.2) [27]:
- prihod gasilcev: n1
- notranji hidranti: n2
- priskrbljena voda za gašenje: n3
- hidrantni sistemi: n4
- dostopnost območja objekta: n5
N=1

(10)

Upoštevanje faktorja tehničnih ukrepov T (VKF 115-03, tč. 5.6 in 6.2) [27]:
- javljalnik požara: t1
- sprinkler: t2
- dvojna zaščita (javljalnik požara in sprinkler): t3
T = 1,4

(11)

Aktivacija nevarnosti A (VKF 115-03, tč. 6.4) [27]:
A=1

(12)

Dejansko požarno tveganje:
P

0,28

Re = B ∗ A = N∗T ∗ 𝐴 = 1∗1,4 ∗ 1 = 0,2

(13)

Požarna varnost ϒ:
𝑅𝑎

1

ϒ = 𝑅𝑒 = 0,2 = 5
Kjer je Ra sprejemljivo požarno tveganje (VKF 115-03, tč. 5.8) [27]:
Ra = 1

(14)

(15)

Če je faktor ϒ < 1 požarna varnost ni ustrezna, drugače pa je. Z izračunom sem dobila rezultat, da je
požarna varnost ustrezna, ker je faktor ϒ > 1.
Metoda SIA nudi več možnosti za standardne in tehnične ukrepe, kot pa metoda VKF 115-03. V tem
primeru je metoda SIA boljša, ker bolje interpretira izbrani objekt, je pa res, da je metoda kar stara.
Začetek razvoja te metode sega v leto 1960, leta 1984 pa je bila objavljena tudi pri nas [26]. Vseeno
kaže rezultat, tako po metodi SIA kot po VKF 115-03, da je požarna varnost na objektu ustrezna. Takšen
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rezultat je bil pričakovan, saj je obravnavan objekt že v osnovi dobro zaščiten z uporabo tako pasivnih
kot aktivnih ukrepov.

4.1.8

Predvideno število uporabnikov v objektu

Pri določitvi računskega števila uporabnikov sem si pomagala z dodatkom tehnične smernice, kjer je za
nekatere prostore različnih namembnosti stavb podano število uporabnikov na m2 površine [5].
Preglednica 4: Računsko predvideno število uporabnikov po prostorih

Etaža

Prostor
Hišnik

Površina
[m2]

Število
uporabnikov/m2

Število
uporabnikov

Skupno št.
uporabnikov po
etaži

32,8

-

1,00

Garderoba ženske
Garderoba moški
Kuhinja
Osrednja avla
5x Matična učilnica
Kabinet

11,9
11
97,30
268,55
298
18,9

0,2
0,2
0,14
1
0,5
0,15

2,4
2,2
13,6
268,6
149,0
2,8

6

Telovadnica
Igralnica jasli
Igralnica starejši otroci
Dodatna igralnica

696,75
59,15
59,15
59,20

0,5
0,3
0,3
0,3

348,4
17,8
17,8
17,8

902

Osrednja avla vrtca
Učilnica geografije in
zgodovine
Naravoslovna učilnica
3x Kabinet
3x Matična učilnica
Kabinet gospodinjstvo
Učilnica tehnike in
likovnega pouka
1.
nadstropje Kabinet
Tajništvo
Svetovalni delavec
Prostor za razgovore
Pisarna ravnatelj
Zbornica
Računalniška učilnica

65,50

1

65,5

59,5
78,5
70,05
178,5
18,9

0,5
0,5
0,15
0,5
0,15

29,6
39,3
10,5
89,3
2,8

96,05
26,10
13,50
14,05
14,60
24,70
60,70
91,05

0,5
0,15
0,15
0,15
0,2
0,15
0,2
0,15

48,0
3,9
2,0
2,1
2,9
3,7
12,1
13,7

Knjižnica in mediateka

177,20

0,1

17,7

Klet

Pritličje

Skupaj

278

1186
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V preglednici 4 je prikazana zgornja meja števila uporabnikov v objektu. Pri analizi evakuacije oseb iz
objekta bom upoštevala enako število uporabnikov, kot so predpostavili v obstoječi študiji požarne
varnosti za obravnavan objekt [6]. Projektant je predpostavil, da se bo v objektu zadrževalo največ do
800 oseb, vključno z osebami v telovadnici in tribunami [6]. V nadaljnjih numeričnih študijah bom
preverila kakšna je situacija z evakuacijo, če se ravnam po številu oseb, predpostavljeni v obstoječi
študiji ali če vzamem zgornjo mejo števila uporabnikov. Največja razlika v številu uporabnikov je v
pritličju, kar 413 oseb, ki se porazdelijo po osrednji avli šole in vrtca, kuhinje in telovadnice.
Preglednica 5: Predvideno število uporabnikov po prostorih

Etaža

Klet

Pritličje

Prostor

Skupno št.
Število
uporabnikov
uporabnikov
po etaži

Hišnik
Garderoba ženske

1
10

Garderoba moški
Kuhinja
Osrednja avla
5x Matična učilnica
Kabinet

10
5
32
145
3

Telovadnica in zložljive tribune
Igralnica jasli
Igralnica starejši otroci
Dodatna igralnica

240
18
18
18

Osrednja avla vrtca
Učilnica geografije in
zgodovine
Naravoslovna učilnica
3x Kabinet
3x Matična učilnica
Kabinet gospodinjstvo
Učilnica tehnike in
likovnega pouka
1.
nadstropje Kabinet
Tajništvo
Svetovalni delavec
Prostor za razgovore
Pisarna ravnatelj
Zbornica
Računalniška učilnica

10

Knjižnica in mediateka

30

21

489

29
29
9
87
3
29
3
3
1
2
1
30
29
Skupaj

285

795
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Gospod Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična, mi je v telefonskem pogovoru povedal, da je v letošnjem
letu na njihovi podružnični šoli v Zagradcu 183 število učencev, zaposlenih učiteljev je 30, poleg njih
pa so zaposlene še 3 kuharice, 1 hišnik ter 4 čistilke. Na osnovnošolski strani objekta se torej nahaja 221
oseb. V vrtcu so zaposlene 3 vzgojiteljice in 4 pomočnice vzgojiteljic. V skupini od 5-6 let je 24 otrok,
od 4-5 let je 23 otrok, od 2-4 leta je 17 otrok. Za svoje prostore potrebujejo še 1 čistilko. Vrtec letošnje
leto obiskuje 57 otrok, zaposlenih pa je 8 oseb [28].
V zgornjem odstavku je predstavljeno minimalno število uporabnikov, ki se nahajajo v objektu. Le teh
je 286. Ko k tej številki prištejemo še na vsakega otroka po dva starša in vsaj še enega družinskega člana,
pridemo do številke 800, kar pomeni da je smiselna uporaba takega števila uporabnikov. Tako polna je
lahko šola ob kakšni proslavi, kamor so vabljene tudi družine šolarjev. V tem primeru je šola skupaj z
vrtcem polno zasedena in lahko v primeru požara privede do težav pri evakuaciji. Vse to bom raziskala
v nadaljevanju na podlagi simulacij, prikazanih v točkah 5.1, 5.2 in 5.3.
4.2

Omejevanje širjenja požara na sosednje objekte

V tej točki se mora upoštevati 3. člen PPVS [4], ki opredeli zahteve za varnost pred požarom z vidika
širjenja požara na sosednje objekte. Zahteva, da morajo biti zunanje stene in strehe stavb projektirane in
grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na
sosednje objekte ter da morajo biti obodne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med
posameznimi stavbami projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte.
Med posamezne stavbe štejejo tudi dvostanovanjske stavbe in vrstne hiše [4].
V tej točki bom izračunala in določila odmike sosednjih parcel od objekta in zagotovila ukrepe proti
širjenju požara po zunanjih stenah in strehi stavbe. Uporabila bom ukrepe po nemški smernici MBO [7]
in MSchulbauR [8].
4.2.1

Izračun in določitev odmikov sosednjih objektov in parcel

Glede na točko 2.1, zadosti za objekte z največ tremi nadstropji najmanj 3 m odmik med sosednjimi
objekti, oziroma 0,4 * H. Odločim se, da bom relevantno mejo določala od sloja fasade in do meje
sosednje parcele, čeprav so sosednje parcele s številkami 14/4, 19/6, 21/6, 28/10 v lasti investitorja OŠ
Zagradec, t.j. Občina Ivančna Gorica [29]. Slednje je vidno na sliki 32. Investitor se vseeno lahko odloči,
da na svoji parceli poleg šole še kaj zgradi, zato bom iz preventive odmik odmerila od teh, sosednjih,
parcel.
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Slika 32: Prikaz lastništva parcel v okolici OŠ Zagradec. Z rdečo barvo je orisan tloris objekta. [29]

Odmiki objekta od sosednjih parcel ter na eni strani do sredine ceste so naslednji:
- Odmik S fasade: - od najbližje parcelne meje št. 21/6: 1,8 m
- od najbližje parcelne meje št. 19/6: 5 m
- Odmik Z fasade od najbližje parcelne meje št. 14/4: 6 m
- Odmik J fasade od sredine javne ceste: 20,7 m
- Odmik V fasade od najbližje parcelne meje št. 33/6: 25,7 m
Višina slemena je na obravnavanem objektu 8,7 m. Na podlagi zahteve po MBO, znaša potrebna
minimalna razdalja od sosednjih objektov 3,5 m.
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Preglednica 6: Ustreznost odmikov od relevantnih mej

Stran zunanje stene

Severna fasada

Zahodna fasada
Južna fasada
Vzhodna fasada

Parcelna meja /
Projektirani
sredina ceste (relevantna
odmik
meja)
Od najbližje parcelne
meje št. 21/6 je odmika
> 3,5 m
1,8 m, od parcelne meje
št. 19/6 pa 5 m
Od najbližje parcelne
meje št. 14/4 je odmika
6m
Od sredine javne ceste
je odmika 20,7 m
Od najbližje parcelne
meje št. 33/6 je odmika
25,7 m

Ustreznost

NE

> 3,5 m

DA

> 3,5 m

DA

> 3,5 m

DA

Oddaljenost od sosednjih parcelnih mej je ustrezna povsod, razen na S strani. Na tej strani gre za travnato
površino, ki je tudi v lasti istega lastnika, kot je šola, zato se pričakuje, da na njej ne bo gradil. V primeru
gradnje, mora lastnik poskrbeti za zadosten odmik objekta od šole. Ne glede na to, bo fasada šole v
vsakem primeru narejena iz negorljivih materialov razreda A1.
Nevarnost širjenja požara med stavbami se zmanjša z zadostnim odmikom med stavbami in uporabo
negorljivih materialov za izvedbo fasade. Glede na zgoraj navedena določila je lokacija objekta ustrezna
s stališča varstva pred požarom.
4.2.2

Širjenje požara po zunanjih stenah in strehi stavbe ter njihovi materiali

Zunanje stene in streha stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je zaradi toplotnega sevanja
omejen vertikalni prenos požara po zunanjih stenah na nižje ležeče strehe stavbe oziroma horizontalni
prenos požara po zunanjih stenah in strehi, kar lahko ogrozi sosednji objekt ali izhodne poti zunaj stavbe
[3].
-

Prenos požara v vertikalni smeri

Glede na točko 2.3, je parapet med nadstropji različnih požarnih sektorjev visok 1,65 m, zunanji požarni
zid pa sega 0,35 m nad višino strehe, kar ustreza zahtevam. Izvedba fasade mora biti z negorljivim
izolacijskim materialom razreda A1 [5].

Slika 33: Prikaz pogleda južne stene z označenim prerezom iz slike 34
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Slika 34: Prikaz ustreznosti višine parapetnega zidu na zunanji steni med jedilnico in računalniško učilnico

-

Prenos požara v horizontalni smeri

Prenos požara med požarnimi sektorji:
Glede na točko 2.3 je med požarnimi sektorji predvidena izvedba fasade v širini najmanj 1,5 m v požarni
odpornosti (R)EI 90, stene so predvidene iz negorljivega materiala razreda A1. Na sliki 35 je prikazana
meja med požarnim sektorjema PS2 in PS4 (glej preglednico 8) na zahodni strani objekta.

Slika 35: Prikaz izvedbe dela zahodne fasade med požarnimi sektorji v horizontalni ravnini
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Slika 36: Prikaz zahodne fasade, kjer je na rdeče obarvanih območjih označen del stene na mejah požarnih sektorjev, ki mora
imeti požarno odpornost (R)EI 90 in biti iz materialov razreda A1

Prenos požara preko strehe:
Glede na točko 2.3 mora biti streha negorljiva in odporna na leteči ogenj ter imeti požarno odpornost R
90. Streha iste višine mora imeti na mejah požarnih sektorjev zid višine 0,3 m ali pa na vsaki strani v
širini 0,5 m material požarne odpornosti (R)EI90.
4.3

Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbi

V PPVS je zapisano, da morajo biti stavbe projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija
ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost [4]. To je zelo pomembno zaradi evakuacije, gasilske
intervencije in ohranitve premoženja [3].
Objekt je delno podkleten in etažnosti P+1. Glede na zahteve MBO [7], obravnavan objekt sodi v 5.
razred. Stavbe tega razreda morajo imeti požarno odpornost nosilnih gradbenih elementov najmanj
R(EI) 90. Materiali nosilne konstrukcije morajo biti iz razreda A1 ali A2.

4.3.1

Širjenje požara po notranjosti stavb

Ker bo objekt razdeljen na požarne sektorje lahko domnevam, da je širjenje požara po notranjosti stavbe
omejeno, oziroma da je možnost, da se požar širi po celotnem objektu, majhna. Znotraj požarnega
sektorja pa bo v primeru požara prej ali slej pogorelo vse, kar je gorljivega. Pomembno je, da so meje
požarnih sektorjev požarno odporne na vseh mestih, kot so stene, preboji za inštalacije, vrata, okna,
jaški. Ravno tako morajo biti obložni materiali negorljivi, da ne prispevajo veliko k razvoju požara. To
je še posebej pomembno na evakuacijskih poteh, kjer ne sme biti ničesar gorljivega [3].
Iz kakšnega materiala morajo biti obloge sten, stropov in tal po različnih prostorih je podano v
preglednici 7. Tabela je izpolnjena glede na zahteve iz točke 2.4, kjer so zahteve za notranje prostore
šole vzete iz smernice MVStättV [9], na katero se sklicuje tudi smernica za šole [8].
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Preglednica 7: Zahtevane požarne lastnosti stenskih, stropnih in talnih oblog po različnih prostorih [9]

Prostor
Zaščiteni hodniki
Zaščitena
stopnišča
Prostori za
zbiranje ljudi
(prostor < 1000 m2)
Ostali prostori v
objektu

4.3.2

Pozicija
Tla
Stene
Strop
Tla
Stene
Strop
Tla
Stene
Strop
Tla
Stene
Strop

Razred materiala za oblogo
(minimalna zahteva)
Bfl-s1
A1,A2-s1,d0
A1,A2-s1,d0
Bfl-s1
A1,A2-s1,d0
A1,A2-s1,d0
Bfl-s1
B1-s1, d0
B1-s1,d0
Bfl-s1
B1-s1, d0
B1-s1, d0

Razdelitev na požarne sektorje

V skladu z MBO [7] ni omejitev glede velikosti požarnega sektorja, njihova delitev pa mora biti po
namembnosti in tehnologiji prostorov v objektu. Požarne sektorje bom razdelila glede na točko 2.3.
Spodaj sledi opis razdelitve podzemnega in nadzemnega dela objekta, v preglednici 8 pa je vse skupaj
prikazano še tabelarično.
-

Delno podkletena klet

Klet je razdeljena v več požarnih sektorjev zaradi različnih namembnosti prostorov in različne stopnje
zaščite. Ločeno je stopnišče, jašek dvigala, kotlovnica, skladišče kuriva, servisni prostor in prostor za
hišnika ter hodnik z garderobami. Požarna ločitev vseh sektorjev mora dosegati REI90 (stene, vrata,
strop).
-

Nadzemni del objekta

Evakuacijska stopnišča so kot svoj PS izvzeta iz vsake etaže. Enako velja za jašek dvigala. V tem delu
objekta je svoj PS telovadnica, vrtec s svojimi prostori, učilnice, kuhinja z jedilnico in avlo, knjižnica
in računalniška učilnica, ter prostori za zaposlene v 1. nadstropju. Požarna odpornost gradbenih
elementov na meji požarnih sektorjev mora biti najmanj REI 90. Vsi materiali morajo biti razreda A1
ali A2. Požarni sektorji so torej med seboj ločeni z betonskimi stenami debeline 20 cm, stropi so
armiranobetonski. Požarna vrata med požarnimi sektorji morajo imeti vgrajeno samozapiralo in
zahtevano požarno odpornost najmanj EI90-CS. Ravno tako morajo biti dimotesne.
Pri nadzemnem delu nisem upoštevala ločitev požarnih sektorjev, glede na namembnost prostora, ker to
ni bilo smiselno v pritličju, kjer imamo kuhinjo z jedilnico, ki se odpira v avlo in hodnik. Zaradi tega mi
je bilo smiselno združiti kuhinjo, jedilnico, avlo in hodnik v skupni požarni sektor, ki se povezuje z
odprtim stopniščem in hodnikom v 1. nadstropju. V tem nadstropju se je pojavil enak problem pri
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knjižnici, ki se odpira na hodnik (Slika 30), zato sem jo skupaj z računalniško učilnico in kabinetom
združila v skupen požarni sektor.
Da bi se temu izognili, bi lahko že v začetni fazi načrtov knjižico pozidali ter na hodnik namestili požarna
vrata. Tako bi lahko v 1. nadstropju imeli samo tri požarne sektorje (učilnice povezane v PS 2,
komunikacije povezane s PS 1 iz pritličja, ki je ločen s požarno steno proti telovadnici, in nov požarni
sektor, kjer bi bili prostori za zaposlene, knjižnica in računalniška učilnica). Prikaz požarnih sektorjev
v pritličju je prikazan v prilogi C.
V obstoječi študiji je projektant požarnemu sektorju PS 1 združil še PS 4 (glej preglednico 8), pri čemer
je pozabil na problem evakuacije uporabnikov sektorja PS 4 (glej sliko 38). Ravno tako je imel problem
s površino tega požarnega sektorja. Glede na površine, ki so podane v študiji [6], bi velikost požarnega
sektorja znašala 1369,53 m2 [6]. Na podlagi take površine, bi moral glede na smernico TSG [5] namestiti
sprinkler sistem, sam pa tega ni predvidel [6]. Po nemški smernici MBO [7] ni omejitev glede velikosti
požarnega sektorja. V mojem primeru (glej preglednico 8) pa tudi ne presežem meje 1200 m2, pri kateri
je potrebno uporabiti sprinkler sisteme po smernici TSG [5], če požarni sektor sega v dve etaži.
Preglednica 8: Razporeditev požarnih sektorjev po objektu

Opis

Površina
[m2]

Zahtevana
požarna
odpornost

Klet
Klet

Kotlovnica
Skladišče kuriva

66,85
42,9

REI 90
REI 90

PS T3

Klet

Servisni prostor, hišnik

134,9

REI 90

PS ST

Klet, pritličje, 1. nadstropje

Stopnišče

44,55

REI 90

PS D
PS 1
PS 1a

Klet, pritličje, 1. nadstropje
Klet, pritličje, 1. nadstropje
Pritličje

6,5
878,45
788,25

REI 90
REI 90
REI 90

PS 2

Pritličje, 1. nadstropje

923,35

REI 90

PS 3

Pritličje

301,55

REI 90

PS 4

1. nadstropje

Jašek dvigalo
Hodnik, avla, jedilnica s kuhinjo
Telovadnica
Matične učilnice, naravoslovna
učilnica s pripadajočimi kabineti
Vrtec
Zbornica, tajništvo, učilnica
tehnike in likovnega pouka

306,41

REI 90

397,85

REI 90

Požarni
sektor

Etaža

PS T1
PS T2

PS 5

1. nadstropje

Računalniška učilnica, knjižnica
in mediateka, kabinet
multimedije, hodnik
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Delitev objekta na dimne sektorje

Dim je v prvi fazi požara nevarnejši od ognja. Z odvodom in kontrolo dima zagotavljamo varne
evakuacijske poti, omogočamo gasilcem učinkovitejšo delovanje ter v določenem obsegu ščitimo imetje
in varujemo okolje pred prevelikim onesnaženjem, ki ga povzroči požar. To privede do temeljnih ciljev
zaščite z odvodom dima in toplote, ki so zaščita ljudi in živali, podpora gasilcem pri gašenju in varovanje
stavb [5]. Dimni sektorji morajo biti čim bolj enako veliki in ne večji od 1600 m2, z daljšo stranico do
60 m [16].
Objekt ima predvidenih veliko transparentnih površin zaradi potrebe po večji količini dnevne svetlobe
v učilnicah. Glede na to je smiselno zagotavljati NODT iz objekta z odpiranjem oken. Vsaka učilnica
predstavlja svoj dimni sektor, ravno tako hodnik in prostori za druženje. Dimni sektorji so podobno
veliki in z daljšo stranico ne presegajo 60 m.

4.3.4

Odvod dima in toplote

Glede na 2.3 in 2.4 točko je v prostorih s površino od 200 m2 do 1200 m2 treba zagotoviti NODT z
efektivno površino 1 % tlorisne površine ali pa z okni in vrati, ki dosegajo vsaj 2 % tlorisne površine. V
prostorih nad 1200 m2 je treba z odvodom dima in toplote zagotoviti, da se v času evakuacije prostori
ne zadimijo več kot do višine 2,5 m [5].
V telovadnici je predviden NODT preko strešnih kupol, ki se odprejo preko požarne centrale. Prikaz
izračuna potrebne aerodinamične površine je prikazan spodaj. Ravno tako je zahtevano prezračevanje
evakuacijskih stopnišč [7].
-

Evakuacijska stopnišča

Za tako stopnišče je predvidena kupola na strehi stopnišča. Za dobro zračenje mora biti odprtina velika
minimalno 1m2. Če se naredi odprtine na fasadi, dimenzija naprave za ODT ne sme biti manjša od 0,5
m2 [7].
-

Telovadnica

Določitev potrebne aerodinamične površine glede na 2.3 točko izračunam po smernici SZPV 405-1 [16].
Površina telovadnice je 696,75 m2, srednja višina od tal do stropa pa 7,1 m. Glede na tabelo 4.01 iz
smernice [16] se odločim za srednje požarno tveganje. Čas razvoja požara je seštevek časa od nastanka
do odkritja požara in časa, ki preteče od javljanja do začetka gašenja, skratka čas od nastanka požara do
začetka gašenja. Časa do odkritja požara ni treba upoštevati, če je objekt varovan z avtomatskim
javljanjem požara z dimnimi javljalniki. Upoštevam samo čas trajanja požara do začetka gašenja in sicer
20 min, ker ni na voljo poklicne gasilske enote v bližini 15 km. Skupino nevarnosti za požar določim po
tabeli 4.02 [16]. Upoštevam srednje tveganje in pričakovan čas razvoja 20 min. Prostor spada v 5.
skupino nevarnosti za požar. Višina malo zadimljene cone (d) mora biti zaradi zaščite ljudi vsaj 2,5 m.
Za prostore med 400 in 800 m2 pri izračunu Awa upoštevamo dejansko površino in dvakratno vrednost
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odstotka (α), ki jo dobim iz tabele 4.03 [16]. Debelino dimne cone dobim po enačbi a = h - d. Debelina
dimne cone je 4,6 m. S pomočjo tega podatka lahko iz tabele odčitam vrednost α, ki je 0,8 % [16].
Iz zgoraj naštetega sledi izračun:
Awa ≥ 2 * α * A
Awa ≥ 2 * 0,008 * 696,75 m2
Awa ≥ 11,15 m2

(16)

Za telovadnico je potrebno najmanj 11,15 m2 efektivne površine za naravni odvod dima in toplote. Pri
nameščanju prezračevalnikov odvoda dima in toplote na strehi je potrebno upoštevati omejitve, ki so
zahtevane v točki 2.3. Razdalja do zunanjih sten mora biti najmanj 2,5 m, razdalja do požarnih sten pa
najmanj 7,0 m. Najmanjša razdalja med prezračevalniki je dvakratna vrednost daljše od obeh stranic
prezračevalnikov. Materiali iz katerih je kupola, morajo biti iz težko gorljivega materiala. Vgrajene
naprave morajo imeti potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite [16].

4.3.5

Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju napeljav in naprav v objektu

V primeru požara morajo nosilni in nenosilni gradbeni elementi izpolnjevati zahteve za zagotavljanje
nosilnosti za določen čas, preprečevanje prenosa požara ter zagotavljanja varne evakuacije in dostopa
gasilcev. Za dosego teh zahtev morajo tako materiali kot tudi gradbeni elementi izpolnjevati določene
zahteve glede vnetljivosti, gorljivosti, toplotne prevodnosti, sproščanja dima in požarne odpornosti.
Tako se ti ukrepi nanašajo tudi na načrtovanje električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in
naprav v objektu, kot na primer varnostno napajanje, varnostna razsvetljava in ostale tehnološke
napeljave. Prehodi instalacij po objektu morajo izpolnjevati enake zahteve glede požarne odpornosti
kakor stena, skozi katero prehaja inštalacija [3].
4.3.5.1 Varnostno napajanje
Za električne naprave in napeljave, ki so vgrajene v objekt in so v funkciji požarne zaščite, mora veljati,
da delujejo tudi ob požaru. Tako mora biti zagotovljeno rezervno napajanje, ki zagotavlja delovanje
sistemov tudi v primeru izpada električnega toka. Taki sistemi so: varnostna razsvetljava, naprave za
odvod dima in toplote (kupole), naprave za odkrivanje in javljanje požara (AJP), alarmne naprave,
osebna dvigala, ki se morajo odpeljati v pritličje in zagotoviti zanesljivo odiranje vrat, zapiranje požarnih
loput in javljanje požara na mesto stalne prisotnosti. Varnostno napajanje se izvede s pomočjo agregata
[3].
4.3.5.2 Varnostna razsvetljava
Namen sistema varnostne razsvetljave je, da ob izpadu napajanja splošne razsvetljave zagotovi
minimalno osvetljenost. Objekt mora imeti varnostno razsvetljavo, ki se avtomatično vključi če zmanjka
elektrike v času, ki je krajši od 5 sekund in mora v primeru požara zagotavljati čas delovanja najmanj
60 minut. Zahtevana osvetljenost pri tleh v smeri osi evakuacijskih poti mora biti minimalno 1 lux.
Minimalna osvetljenost mora biti zagotovljena na celotni evakuacijski poti, do izhoda na prosto [3].
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Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake. Ploskve piktogramov morajo biti
osvetljene z najmanj 5 luxov, kot tudi območje okoli gasilnih aparatov, hidrantov ter ročnih javljalnikov
[6].

4.3.5.3 Dvigalo za prevoz oseb
Jašek dvigala predstavlja svoj PS in mora biti izveden z negorljivimi materiali ter doseči požarno
odpornost REI 90 [7]. Zgornja odprtina za zračenje mora biti v velikosti najmanj 5 % površine jaška [5].
V primeru požara se dvigalo ne uporablja. Samo se avtomatsko zapelje v pritličje in odpre vrata [7].
4.3.5.4 Prezračevalne naprave
Prezračevanje telovadnice, vrtca, učilnic, kuhinje je predvideno z različnimi klimatskimi napravami, ki
so nameščene v strojnici klimatov na strehi. Razvodi zraka so izdelani iz pravokotnih prezračevalnih
kanalov, ki so toplotno izolirani s samougasljivim materialom, ki ne kaplja in ne širi ognja. Kanali na
prostem so dodatno zaščiteni s pločevino razreda A1 [6]. Na vseh kanalih, ki prehajajo iz enega v drug
PS, so predvidene požarne lopute s protipožarno odpornostjo EI90-S. Vsi sklopi sistemov morajo biti iz
negorljivih materialov razreda A1 [7].
4.3.5.5 Ogrevanje in hlajenje
Za potrebo ogrevanja objekta je predvidena toplovodna kotlarna na sekance s toplotno močjo 2 x 100
kW. Kotla omogočata tudi kurjenje s peleti. Temperaturni režim ogrevanja kotlarne je 80/60°C. Zunaj
kurilne sezone je za vsakega porabnika neodvisno (vrtec, šola, kuhinja) predvidena priprava sanitarne
vode z visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami (zrak-voda). Kotlovnica je nameščena v kleti objekta
in je svoj PS. Imela bo ustrezno prezračevanje in dovod zraka za zgorevanje. Vrata kotlovnice so
samozapirajoča in se odpirajo v smeri izhoda. Poleg vrat kotlovnice se na zunanji strani namesti stikalo
za izklop v sili, ki izklopi dovod kuriva in zraka v kurišče [6].
Glede na točko 2.3 morajo biti vsi preboji in instalacije primerno zatesnjeni. Cevni razvod mora biti iz
negorljivih materialov razreda A1 ali težko vnetljivih materialov razreda B. Toplotna izolacija mora biti
iz negorljivih materialov najmanj razreda B-s3,d0, ki ne kapljajo in ne sproščajo zdravju škodljivega
dima [14].
4.3.5.6 Vodovod
Za pripravo tople sanitarne vode se kot primarno toplotni vir koristi kotel na sekance (v času kurilne
sezone) in toplotna črpalka zrak-voda (v vmesnem obdobju) [6]. Glede na točko 2.3 morajo biti cevni
razvodi hladne in tople sanitarne vode, ki potekajo po vertikalnih jaških na evakuacijskih hodnikih in
stopniščih, iz negorljivih materialov razreda A1 ali težko vnetljivih materialov razreda B. Toplotna
izolacija mora biti iz negorljivih materialov ali težko vnetljivih materialov najmanj razreda B-s3,d0, ki
ne kapljajo in ne sproščajo zdravju škodljivega dima [14].
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4.3.5.7 Skladiščenje goriv
Goriva se skladiščijo v kletnih prostorih. Obloge za tla, stene in strop morajo biti negorljivi, same stene
in strop pa požarne odpornosti EI 90, saj predstavlja skladišče goriv svoj PS. V zalogovniku je potrebno
namestiti temperaturni javljalnik požara. Na dovodu sekancev in zalogovnika v kotlovnico je potrebno
namestiti požarno loputo, ki se pri 70 °C avtomatsko zapre [6].
4.3.5.8 Plinske inštalacije
Razvod plina je izdelan za potrebe kuhinje. Tam je potrebno predvideti kontrolirano prezračevanje z
napo, ki je vezana na dovod plina. Predvideti je potrebno tudi detekcijo plina in elektromagnetni ventil,
ki ju je potrebno povezati s požarno centralo. Ventil spusti plin v plinski inštalaciji v kuhinji, ko je
dosežen podtlak v odvodnem kanalu nape. Plinovodi morajo potekati tako, da ni možnosti mehanskih
poškodb in ne smejo biti pritrjeni na druge napeljave ter služiti kot njihova podpora. Položeni morajo
biti tako, da nanje ne kaplja voda ali kondenz z drugih napeljav. Pritrditev cevi mora biti narejena
ognjevarno, nosilni deli cevnih podpor morajo biti iz negorljivih materialov. Pri preboju dvižnih vodov
skozi stene in strop morajo biti vgrajene zaščitne cevi, ki gledajo na vsaki strani minimalno 5 cm iz zida
oziroma stropa. Zaščitne cevi morajo biti iz materiala odpornega proti koroziji ali zaščitene proti koroziji
[6].
4.3.5.9 Strelovod
7. člen nemške smernice MSchulbauR zahteva sisteme za zaščite pred strelami. Objekt mora torej biti
povezan s strelovodno napeljavo, ki mora biti izdelana in vgrajena v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi s področja zaščite pred udarom strele. Vse električne inštalacije morajo biti ustrezno zaščitene
pred prednapetostjo zaradi udarne strele [8].
4.4

Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje

Terminološko evakuacija pomeni preselitev ljudi ali česa drugega s področja, ki je ogroženo zaradi
naravne nesreče. Poznamo več vrst evakuacije, ki jih ločimo glede na število evakuiranih oseb in na
lokacijo, kamor osebe evakuiramo. Ko govorimo o številu oseb, ki jih evakuiramo, poznamo popolno
evakuacijo, ki pomeni umik vseh oseb iz objekta na varna mesta, ki so zunaj ali znotraj stavbe in delno
evakuacijo, ko iz objekta umaknemo samo del ljudi iz tistega predela, ki je zajet v požar in kjer
pričakujemo razvoj požara. Evakuacijo izvajamo tako, da osebe premeščamo na varno mesto, ki je v isti
etaži in ga še ni zajel požar. To vrsto evakuacije imenujemo horizontalna evakuacija. Ko pride do
intenzivnega požara in ko le-ta zajame ves objekt, govorimo o vertikalni evakuaciji [3].
Na odzive uporabnikov objekta v primeru evakuacije zaradi požara vpliva veliko spremenljivk, ki so
odvisne od števila uporabnikov, razporeditve uporabnikov po objektu, njihovega poznavanja stavbe,
njihovih sposobnosti, obnašanja in na splošno lastnosti stavbe, kamor spada razporeditev prostorov in
instalacij, alarmi in opozorila, itd. [3].
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Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje so v neposredni povezavi in jih je potrebno
obravnavati skupaj. Zaradi tega je potrebno istočasno določiti požarne ukrepe za zagotavljanje hitre in
varne evakuacije. Pri tem je treba preveriti maksimalne dolžine evakuacijskih poti in njihove širine,
zagotoviti evakuacijska stopnišča ter urediti sisteme za javljenje in alarmiranje [3].
Glede na točko 2.4 za evakuacijske poti objekta veljajo naslednje zahteve:
- Vsak razred mora imeti vsaj dva med seboj neodvisna evakuacijska izhoda na prosto. Te poti
morajo skozi dobro zaščitene hodnike in stopnišča voditi na prosto.
- Izhodi in evakuacijske poti morajo biti označeni z vidnimi varnostnimi znaki.
- Razdalja od vsake točke uporabnika do najbližjega izhoda iz prostora mora biti krajša od 30 m.
Če je svetla višina prostora več kot 5 m, je dovoljen podaljšek poti do 5 m, pri čemer ne sme
biti presežena razdalja 60 m.
- Minimalna širina vrat učilnic mora biti najmanj 0,9 m, stopnišč najmanj 1,2 m, širina hodnikov
pa najmanj 1,5 m.
- Širina evakuacijske poti se dimenzionira po največjem številu ljudi. Privzame se najmanj 1,2
m za 200 ljudi.
- Uporabna širina izhodov, vrat mora biti najmanj 1,2 m za 200 uporabnikov. V prostorih z manj
kot 200 ljudmi je sprejemljiva širina 0,9 m.
- Evakuacijska stopnišča morajo biti požarno ločena in dosegati požarno odpornost kot nosilna
konstrukcija. Zgrajene morajo biti iz negorljivimi materiali razreda A. Na obeh straneh mora
biti ograja visoka najmanj 1,1 m, imeti mora držalo za roke. Zavite stopnice so nedopustne.
- Stopnišča vseh nadstropij morajo biti povezana v liniji. Nosilni elementi stopnic morajo biti iz
negorljivih materialov. Imeti morajo trdno in dobro oprijemljivo ograjo ter dovolj veliko širino
stopnic. Stopnice morajo biti zaprte (nastopna stopnica), kar pa ne velja za zunanje stopnice.
- Urejena mora biti varnostna razsvetljava.
- Prehodi morajo teči po ravni poti. Svetla višina prehodov in pripadajočih izhodov mora biti
vsaj 3 m.
- Na evakuacijskih poteh se morajo vrata odpirati v smeri umika in morajo biti brez praga. Biti
morajo odporna proti ognju, ne smejo prepuščati dima in morajo imeti samozapiralo. Enostavno
se morajo odpreti v celi širini.
- Na evakuacijskih poteh drsna vrata niso dovoljena.
- Na evakuacijski poti so prepovedane manj kot tri stopnice. Stopnice morajo biti vsaj tri in vse
spremembe višine tal morajo biti po celotni širini poti.
4.4.1

Maksimalne dolžine evakuacijskih poti

Maksimalne dolžine evakuacijske poti sem določila glede na zgornjo točko. Ker ima najbolj oddaljena
matična učilnica na voljo dve različni evakuacijski poti in s tem izhoda, je lahko skupna dolžina
posamezne 50 m. Na sliki 37 je prikazana tipična učilnica v pritličju, za katero je skupna evakuacijska
dolžina enaka 30 m. Širina hodnikov je 2,8 m, širina stopnišča pa 1,6 m. Širine vrat v učilnicah so 1,1
m, širine izhodnih vrat pa 1m, 1,6 m in 1,8 m. Širine so prikazane na sliki 39 in sliki 40.
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Slika 37: Prikaz dolžine dveh evakuacijskih poti iz ene izmed matičnih učilnic v PS 2

Glede na tloris 1. nadstropja po obstoječi študiji požarne varnosti [6], se mi je zdela problematična
evakuacija iz učilnice v tem nadstropju, ki se nahaja v JZ delu, slika 38. Zaradi take tlorisne zasnove
sem preverila, ali skupna dolžina evakuacijske poti še ustreza predpisom. Da pride uporabnik iz prostora
učilnice na varno, potrebuje 14 m. Ko je uporabnik na hodniku se lahko odloči za tri možne evakuacijske
poti, ki vodijo do izhoda na prosto. Po poti do izhoda na severni strani potrebuje 32 m, do izhoda na
vzhodu objekta v enakem nadstropju pa 57 m. V obeh primerih gre uporabnik skozi požarna vrata EI90CS. Uporabnik se lahko odloči tudi za tretjo evakuacijsko pot in sicer da gre po stopnišču v pritličje, do
varnega pa bo prehodil 35 m. V predpisu je zahtevano, da nobena možnih skupnih evakuacijskih poti
na prosto ne sme presegati 50 m. Glede na izbrane požarne scenarije, bom v točki 5 preverila
problematičnost evakuacije uporabnikov te učilnice.

Štrus, A. 2018. Analiza požarne varnosti Osnovne šole Zagradec.
Mag. delo. UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

49

Slika 38: Najbolj kritična učilnica z vidika evakuacije v 1. nadstropju v PS 4

4.4.2

Izračun in kontrola širin evakuacijskih poti po objektu

Glede na točko 2.4 je potrebna širina izhodov za 200 uporabnikov 1,2 m. V spodnji preglednici je
prikazana ustreznost projektiranih izhodov s potrebno širino izhodov glede na število uporabnikov,
kakor zahteva smernica MVStättV [9].

Etaža
Klet

Skupno
število
porabnikov
21

Pritličjetelovadnica

240

Pritličje

249

1. nadstropje

285

Preglednica 9: Prikaz ustreznosti projektiranih izhodov

Število
oseb na
izhod

Zahtevano št.
Evakuacijskih
izhodov

21
150+
100

1 x 0,9 m

1x 1m

1m

DA

2 x 1,2 m

1x 2,5 m
2 x 1,8 m

6,1 m

DA

4,8 m

DA

4,6 m

DA

150+
100
150+
150

2 x 1,2 m
2 x 1,2 m
1 x 0,9 m

Projektirano Skupna
število
širina
izhodov
izhodov

3 x 1m
1 x 1,8 m
1x 1 m
2x 1,8 m

Ustreznost
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Slika 39: Prikaz širin izhodov, hodnikov in vrat učilnic na evakuacijski poti [m]
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Slika 40: Prikaz širine izhodov in hodnikov po evakuacijski poti iz telovadnice [m]

4.4.3

Zahteve za tribune in telovadnico

Tribuna dosega 55 m2, kar je v primerjavi s telovadnico precej majhno. Nahaja se v pritličju in je
poravnana s tlemi telovadnice. Po nemški smernici MVStättV [9] privzamem, da je sedežev v vrstah in
stojišč za 2 osebi/m2, kar nanese največ 110 obiskovalcev.

52

Štrus, A. 2018. Analiza požarne varnosti Osnovne šole Zagradec.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

Za evakuacijo iz tribun in neposredno iz telovadnice je potrebno [9]:
- najmanj 2 neodvisni poti na prosto,
- največ 30 m razdalje od sedeža do izhoda na prosto,
- za največ 200 oseb mora biti predvidena 1,2 m široka evakuacijska pot,
- sedeži morajo biti široki najmanj 0,5 m,
- stopnice morajo biti visoke od 0,1 do 0,2 m,
- med vrstami sedežev mora biti širina prehoda najmanj 0,4 m,
- na poti evakuacije morajo biti uporabljeni negorljivi materiali za tla, stene in strop.
Izpolnjene zahteve so vidne na sliki 40.

4.4.4

Znaki za smer evakuacijskih poti in izhodov

Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti neposredno osvetljene z varnostno
razsvetljavo [3]. Načrt evakuacije mora biti čitljiv in razumljiv vsem uporabnikom objekta. Opremljen
mora biti s pravilnimi grafičnimi simboli, katere opredeljuje Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo
prilog študij požarne varnosti in požarnih redov [30]. Za načrt evakuacije se uporabljajo znaki po
standardih SIST 1013 [19].

Slika 41: Znaki za evakuacijske poti in izhode po SIST 1013 [19]
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Sistemi za javljanje in alarmiranje v primeru požara

Glede na točko 2.4 se v objektu zahteva vgradnja sistema AJP, ki bo vgrajen v vseh prostorih, kjer lahko
pride do požara. Javljane požara se mora izvesti z avtomatskimi in ročnimi javljalniki [7].
4.4.5.1 Avtomatski in ročni javljalniki
Ročni javljalniki se namestijo na evakuacijskih poteh in izhodih na višini 1,2 – 1,6 m od tal. Avtomatski
javljalniki se vgradijo v vse prostore, kjer lahko pride do požara. Namestijo se na strop [7]. V vseh
prostorih se predvidijo avtomatski optični dimni javljalniki požara, razen tam, kjer je možnost nastanka
prahu (zalogovnik) in v kuhinji. Tukaj se predvidijo termični javljalniki [6].
Javljalnike je potrebno namestiti tudi v medprostore spuščenega stropa oziroma dvojnega poda v skladu
s predpisom [7], v kolikor je višina več kot 100 cm in so dolgi in široki več kot 10 m, če niso ločeni od
drugih površin z negorljivimi materiali. Predvideno morajo imeti sisteme za rezervno napajanje, ki
delujejo neodvisno od omrežnega napajanja. Tako napajanje mora biti izvedeno tako, da zagotavlja
najmanj 72 urno delovanje sistema [31].
4.4.5.2 Alarmiranje
Glede na točko 2.4 se mora v objektu vgraditi alarmni sistem. Sirene, ki se uporabljajo za alarmiranje
pri požaru, morajo ustrezati standardu SIST EN 54-3:2001 – Sistemi za odkrivanje in javljanje požara
in alarmiranje, 3 del: Naprave za alarmiranje - Zvočne naprave. Zahteve za uporabo teh siren so določene
v SIST EN 54-14 [31]. Iz tega standarda sledi, da mora biti zvočna jakost slišnega alarma povsod tam,
kjer so lahko ljudje, najmanj 65 dB (A) ali 5 dB (A) nad hrupom okolice, ki traja več kot 30 sekund.
Frekvenca zvočnega signala mora biti nad 500 in 2000 Hz. V objektu morata biti toliko siren, da se
doseže predpisano jakost, s tem da mora biti najmanj ena sirena v požarnem sektorju, v prostorih z
vgrajenim gasilnim sistemom pa najmanj dve sireni. Zvok požarne sirene se mora jasno razlikovati od
zvoka siren, ki se v objektu uporabljajo za malico [31].
4.4.5.3 Prenos alarma
Prenos signala alarma je vezan na požarno centralo. Od tukaj se vklopijo požarne sirene po požarnih
sektorjih, odprejo se kupole za odvod dima in toplote v telovadnici in v stopniščih, zaprejo se požarne
lopute v prezračevalnih kanalih, dvigalo se spusti/dvigne v etažo pritličja. Prenos signala se mora
prenesti po stalno kontrolirani liniji na dežurni center za sprejem signalov, ki ima za to pridobljeno
licenco in 24 urno varovano mesto [5]. V tem primeru gre signal do teritorialne gasilske enote Zagradec
in osrednje gasilske enote Stična [6].
4.5

Naprave za gašenje in dostop gasilcev

O tej temi govori 6. člen PPVS [4], ki pravi, da morajo biti stavbe projektirane in grajene tako, da so
glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe ob požaru zagotovljene naprave in oprema
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za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki. Zagotovljene morajo biti naprave in
oprema za gašenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci, ter da so vgrajeni ustrezni
sistemi za gašenje požara. Ravno tako mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje v stavbi
[4].
4.5.1

Zunanje hidrantno omrežje

Skladno z zahtevami za zunanje hidrante, ki so opisane v točki 2.5, sta zraven objekta predvidena 2
zunanja hidranta. Pred tehničnim pregledom je potrebno preveriti, da so hidranti tehnično brezhibni in
da imajo zagotovljen stalen dostop. Lokacije zunanjih hidrantov so prikazane v prilogi B.
4.5.2

Notranje hidrantno omrežje

Skladno z zahtevami predpisane v točki 2.5 so v objektu predvideni notranji Euro hidranti s poltogo
cevjo premera 25 mm dolgo največ 30 m, ki sta pod tlakom vode. Predvidena sta 2 notranja hidranta z
opremo pod tlakom na etažo. En notranji hidrant na vsaki etaži se nahaja na JV strani hodnika, v bližini
izhoda na prosto, drugi pa na JZ delu hodnika, na začetku matičnih učilnic. Namestitev notranjih
hidrantov je podana v prilogi B.
4.5.3

Voda za gašenje požarov

Glede na točko 2.5, je za obravnavano stavbo potrebna količina vode, ki zadostuje za dvourno gašenje
požara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov, najmanj 10 l/s, ki jo je potrebno zagotoviti preko
javnega zunanjega hidrantnega omrežja [5].
4.5.4

Določitev gasilnikov in njihova namestitev

Določitev potrebnega števila gasilnikov in njihovo namestitev ureja Pravilnik o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov, predstavljen v točki 2.5. Za izbiro gasilnikov je potrebno prostore razvrstiti v majhno,
srednjo ali veliko stopnjo požarne nevarnosti. Kam sodijo prostori obravnavane stavbe razberem iz 1.
priloge tega pravilnika [17]. Tako za pritličje kot za 1. nadstropje iz tabele razberem, da sodita v srednjo
požarno nevarnost. Število enot gasila (v nadaljevanju EG) glede na požarno nevarnost in površino
prostorov je določeno v 2. prilogi pravilnika, število EG glede na gasilne sposobnosti gasilnikov pa v 3.
prilogi. V stavbah kjer so vgrajeni notranji hidranti s poltogo cevjo, se lahko število EG zmanjša za eno
tretjino. 6. člen tega pravilnika pravi, da je potrebno v stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, namestiti na pet učilnic oziroma na vsakih 300 m² etažne površine najmanj
en gasilnik s 6 EG, vendar ne smejo biti manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi [17].
Glede na 6. člen [17] imamo torej naslednja dva kriterija, po katerih bom določila število potrebnih
gasilnikov:
- na 5 učilnic se namesti 1 gasilnik s 6 EG
V pritličju imamo 5 učilnic in 3 igralnice v vrtcu. Vse skupaj je v pritličju 8 učilnic, v 1. nadstropju pa
6 učilnic. V celotnem objektu je torej 14 učilnic, od koder sledi: 14/5 * 6 EG = 17 EG
-

na 300 m2 etažne površine se namesti 1 gasilnik s 6 EG
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Bruto tlorisna površina pritličja je 2500 m2, 1. nadstropja pa 2300 m2. Obe etaži skupaj imata bruto
tlorisne površine 4800 m2, od koder sledi: 4800/300 * 6 EG = 96 EG, kar je merodajno.
Glede na merodajni kriterij, bom gasilnike po objektu določila glede na površino. Vrsta in število
potrebnih gasilnikov je prikazano v preglednici 10. Povsod se uporabi tip gasilnikov ABC, razen v
multimedijski učilnici se namesti gasilnik na CO2. Predvidena pozicija gasilnikov v pritličju je razvidna
iz grafične priloge C.
Preglednica 10 : Določitev števila gasilnikov

Etaža

Površina
[m2]

Požarna
nevarnost

Potrebno
število EG

Zmanjšano
za 1/3

Vrsta in
število
gasilnikov

klet
pritličje
1.nadstropje

465
2500
2200

srednja
srednja
srednja

40
144
132

13,3
48
44

2 x 21 A
8 x 21 A
7 x 21 A

Slika 42: Oznaka za gasilnik po SIST 1013 [20]

4.5.5

Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje

Z vidika dostopa in posredovanja gasilcev okoli stavb je pomembno urediti dostop gasilcev do stavbe z
gasilskimi vozili, delovne površine za ta vozila in tudi peš dostop gasilcev do stavbe. Torej dostop
gasilcev do stavb zajema dovozne in dostopne poti ter delovne površine. Vse to mora biti glede na točko
2.5 skladno s smernico za površine za gasilce [20].
Dostopne in dovozne poti so utrjene površine na terenu, ki so povezane z javnimi prometnimi
površinami. Omogočajo dovoz gasilskih vozil do postavitvenih in delovnih površin. Dovozna pot mora
imeti naslednje lastnosti [20]:
1. Nosilnost poti mora dosegati minimalno 10 t osnega pritiska.
2. Ravni del poti mora biti širok najmanj 3 m ali 3,5 m, če je dostopna pot na dolžini več kot 12 m
omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami. Če pot ni ravna se minimalna širina poti določi
po preglednici 11.
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Preglednica 11: Širina poti glede na radij [20]

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radij poti
[m]

Minimalna širina
poti [m]

10,5 - 12

5

> 12 – 15

4,5

> 15 – 20

4

> 20 – 40

3,5

> 40 – 70

3,2

> 70

3

Svetla višina poti mora biti najmanj 3,5 m.
Odmik poti od objektov je minimalno 3 m, maksimalno pa 9 m.
Dovoljen vzdolžni naklon je < 10%, prečni pa < 5%.
Velikost postavitvenih površin je minimalno 11 x 6 m.
Robniki ne smejo biti višji od 8 cm.
Velikost delovnih površin za gasilske avtomobile mora biti minimalno 12 x 7 m. Te površine
služijo za postavitev gasilskih vozil, jemanje in zagotovitev opreme, kakor tudi za razvoj
gasilske intervencije.

Peš dostop gasilcev do obravnavane stavbe je omogočen z vseh strani stavbe. Do vseh strani je urejena
tudi služnostna pot širine 3 m. Urejena delovna površina se nahaja na južni strani objekta. Predvidena
lokacije delovne površine je prikazana v prilogi B.
4.5.6

Nadzor vpliva požara na okolico

Vsakemu je jasno, da pride v primeru požara do nekega vpliva na okolico, česar se ne da v celoti
preprečiti, ne glede na vse požarne ukrepe. Tako se v okolje spusti manjša količina emisij, ki vpliva na
naše bivalno okolje ali pa je s požarom ogroženo sosedovo premoženje [3].
V obravnavanem objektu se nekatere vplive požara na okolico delno prepreči s/z [3]:
- pravilno aktivno požarno zaščito, ki omogoča pravočasno zaznavanje požara. V objektu so
vgrajeni avtomatski javljalniki požara ki le-tega pravočasno zaznavajo in pripomorejo k
čimprejšnjemu gašenju,
- ustreznimi odmiki med objekti oziroma odmiki od relevantnih mej,
- ustrezno požarno odpornostjo zunanjih sten in streh, za katere je predvidena uporaba negorljivih
materialov razreda A, ki povzročajo čim manjšo obremenitev okolja.
Vsem kriterijem je v obravnavanem objektu zagotovljeno.
4.6

Organizacijski ukrepi varstva pred požarom

Organizacijski ukrepi tako kakor vsi ostali ukrepi zmanjšujejo možnost nastanka požara in ob njegovem
nastanku zagotovijo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje. Na osnovi
določil Zakona o varstvu pred požarom [2] velja, da je lastnik odgovoren za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom in izpolnjuje pogoje za izvajanje nalog na področju varstva pred požarom [3]. Požarni
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red, požarni načrt in načrt evakuacije mora po pravilniku o požarnem redu izdelati lastnik oziroma
uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu [32] ter
ga glede na 11. člen nemške smernice MSchulbauR [8] dati v vednost okoliškim gasilcem.
Med splošne zahteve in organizacijske ukrepe sodijo naslednji ukrepi [3]:
- V objektih je potrebno vzdrževati red in čistočo.
- Kajenje prepovedano.
- Evakuacijski izhodi morajo biti zmeraj prosti in odprti.
- Vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za gašenje začetnih požar.
- Dostopi do gasilnikov, hidrantnih priključkov morajo biti nenehno prosti.
- Izvajanje rednih gasilskih vaj v sodelovanju z gasilskimi enotami, ki so predvidene za
posredovanje v primeru požara.
- Prostori, ki so požarno ogroženi, tehnični prostori in skladišča, bodo označeni z ustreznimi
opozorilnimi tablami za prepoved in opozorila, ki morajo biti v skladu z SIST standardi.
- Redno in sprotno teoretično in praktično usposabljanje vseh zaposlenih.
- Ustrezno sankcioniranje kršiteljev določb požarnega reda.

4.6.1

Požarni red

Izvleček iz požarnega reda vsebuje podatke o organizaciji varstva pred požarom s predvidenim številom
uporabnikov, ukrepih varstva pred požarom in navodilih za ravnanje v primeru požara [3]. Izobesiti se
mora na vidnih mestih v objektu (hodniki, vhodi) [32].
4.6.2

Požarni načrt in načrt evakuacije

Za obravnavani objekt se morata pripraviti še požarni načrt in načrt evakuacije [32]. Požarni načrt je
grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in
sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara
oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če pride do požara. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem
in drugim reševalcem. Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta
izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko
uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo
požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.
Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega
gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne
sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so
nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara. Obešen mora
biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje
[32].
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4.7

Primerjava ukrepov varstva pred požarom z ukrepi, projektiranimi po TSG

Zgoraj narejena študija požarne varnosti je bila narejena po 8. členu PPVS [4]. Z uporabo nemških
smernic MBO [7] so bile izpolnjene vse zahteve s požarne varnosti iz 3., 4., 5. in 6. člena pravilnika
PPVS [4]. Študija požarne varnosti [6] pa je bila v času projektiranja stavbe izdelana po 7. členu
Pravilnika [4], ki predpisuje, da se je za projektiranje ukrepov požarne varnosti treba držati tehnične
smernice TSG [5].
V spodnjih točkah bom prikazala primerjavo med uvedenimi požarnovarstvenimi ukrepi po nemških
smernicah [7] in ukrepi po dejansko izvedeni študiji požarne varnosti narejeno po TSG [5].
1. Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč
Preglednica 12: Zahteve za odmike od parcelnih mej po TSG in MBO

Zahteve za
odmike od
sosednjih
objektov in
mej
sosednjih
zemljišč

TSG
Za izračun požarnovarstvenega odmika med stavbami
se uporablja smernica SZPV 204 [33], zahtevani
odmiki pa se izračunajo po metodi očrtanega
pravokotnika, za vsako stran stavbe posebej.
-Odmik J fasade od parcelne meje najmanj 6,1 m.
-Odmik S fasade od parcelne meje najmanj 10 m.
-Odmik V fasade od parcelne meje najmanj 4,9 m.
-Odmik Z fasade od parcelne meje najmanj 8,4 m.

MBO
Za stavbe z največ 3
nadstropji zadosti odmik med
sosednjimi parcelnimi mejami
najmanj 3 m oziroma 0,4 *
višina slemena.
Pri obravnavanem objektu
pride najmanjši odmik 3,5 m.

Kot je razvidno v preglednici 12, so nemški kriteriji precej strožji od smernice TSG. Izračun
najmanjšega odmika pa je precej enostavnejši po nemški smernici, saj je potrebno pri načrtovanju po
TSG za določitev minimalnega odmika od relevantne meje upoštevati delež nezaščitenih površin, ki se
ga lahko izračuna po treh metodah [5].
2. Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta
Preglednica 13: Zahteva za požarno odpornost nosilne konstrukcije

TSG
MBO
Zahteve za požarno
Nosilna konstrukcija Nosilna
konstrukcija
odpornost nosilne
mora imeti požarno mora imeti požarno
konstrukcije objekta
odpornost R 30.
odpornost R 90.
Iz preglednice 13 je razvidno, da ima nemška smernica strožje zahteve glede požarne odpornosti nosilne
konstrukcije.
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3. Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje
Preglednica 14: Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje

TSG
Zahteve za Največja dovoljena velikost
razdelitev požarnega
sektorja
brez
objekta v sprinklerskega sistema je 2400
požarne m2, če se nahaja v eni etaži, sicer
sektorje pa 1200 m2.

MBO
Velikost požarnih sektorjev določi v skladu z
različnimi namembnostmi prostorov. Če je mogoče in
smiselno mora biti vsaka etaža svoj požarni sektor,
izločiti je potrebno evakuacijska stopnišča, vertikalnih
jaškov dvigal in tehničnih prostorov, kot so elektro
prostori, kotlovnica itd.

Smernica TSG omejuje površino požarnih sektorjev, nemška smernica pa ne omejuje, temveč samo
zahteva, da mora biti delitev prostorov glede na namembnost.
Ostale zahteve in uporabljeni ukrepi se precej ujemajo, saj so nekatere slovenske smernice, ki
dopolnjujejo TSG [5], smiselni prevod ali povzetek nemških smernic. V Nemčiji imajo glede smernic
za izdelavo študije požarne varnosti veliko bolj urejeno, saj so dopolnilne smernice standarda MBO [7]
ločene po namembnosti objektov. Tako imajo dopolnilno smernico, ki se nanaša na šole in za prostore
za zbiranje ljudi. Obe smernici sem uporabila tudi sama pri izdelavi študije požarne varnosti. V Sloveniji
se za ta namen uporablja samo tehnična smernica TSG [5], ki pa v skopi obliki podaja dodatne zahteve
glede na različno namembnost objekta. Zaenkrat imamo v Sloveniji kot samostojno dopolnilno smernico
le smernico za visoke stavbe višine nad 22 m.
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5
Modeliranje razvoja požara in evakuacije v primeru požara v kuhinji, garderobi in
telovadnici
Predpisane smernice za načrtovanje požarne varnosti pogosto pri arhitekturno zahtevnejših objektih ne
zagotovijo dovolj dobre rešitve za zagotavljanje požarne varnosti. V ta namen se veliko projektantov
odloči za načrtovanje požarne varnosti z uporabo naprednih metod požarnega inženirstva [3]. Tako bom
tudi sama v tem poglavju pripravila simulacijo širjenja požara v programu Pyrosim [34] in evakuacije v
programu Pathfinder [35] na modelu šole, ki sem ga na podlagi načrtov iz originalne študije [6] izdelala
v programu Archicad 19 [36].
V programu Pyrosim [34] bom pripravila 4 požarne scenarije, ki bodo prikazovali širjenje požara v
kuhinji, garderobi ter dva v telovadnici. Za vsak scenarij bom predstavila tudi rezultate evakuacije,
analizirane v programu Pathfinder [35]. V numeričnih študijah bom med drugim preverila tudi vpliv
števila uporabnikov na potek evakuacije. S pomočjo rezultatov analiz bom poskušala ugotoviti ali je
evakuacija še varna.
V preglednici 4 je prikazana zgornja meja števila uporabnikov v šoli, določena skladno s smernico TSG
[5], ki šteje 1186 uporabnikov, v preglednici 5 pa število uporabnikov, kot so ga predpostavili v obstoječi
študiji požarne varnosti za obravnavan objekt [6]. Projektant je predpostavil, da se bo v objektu
zadrževalo največ do 800 oseb, vključno z osebami v telovadnici in tribunami [6]. Do največje razlike
v številu uporabnikov pride v pritličju, kar 413 oseb, ki se porazdelijo po osrednji avli, kuhinji in
telovadnici, kot je prikazano v preglednici 15.
Obravnavani požarni scenariji so:
1) Požar v kuhinji, kjer se bo dim širil skozi odprtino za izdajo hrane do jedilnice in nato na
hodnik do avle, kjer je lahko možna proslava z veliko obiskovalci.
2) Požar v garderobni omarici v bližini avle, kjer se odvija proslava.
3) Požar v telovadnici, kjer se odvija koncert na odru v zadnjem, severnem delu telovadnice.
4) Požar v telovadnici, kjer se odvija koncert na odru v sprednjem, južnem delu telovadnice.
Za vsak požarni scenarij bom pripravila dve simulaciji evakuacije, kjer bom upoštevala različno število
uporabnikov po tabeli 15.
Preglednica 15: Prikaz razlike v izračunu števila uporabnikov

[Št. oseb]
Kuhinja + avla
Telovadnica

TSG [5]

Obstoječa študija [6]

14 + 269

5 + 32

349

240

Če želimo, da je evakuacija med požarom varna mora veljati, da je razpoložljiv čas za varen umik (tASET)
daljši od potrebnega časa za varen umik (tRSET), na kar napeljuje spodnja enačba [3].
𝑡

𝛾 = 𝑡ASET ≥ 1,5; 𝛾 ≥ 1,5 (1,2 − spodnja meja)
RSET

(17)

V enačbi (17) parameter 𝛾 predstavlja varnostni faktor, za katerega privzamem spodnjo vrednost 1,2,
zaželena pa je vrednost 1,5 ali več [37]. Čas tASET bom določila s pomočjo programa Pyrosim [34], saj

Štrus, A. 2018. Analiza požarne varnosti Osnovne šole Zagradec.
Mag. delo. UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

61

predstavlja čas, ki bo pretekel od začetka vžiga požara do tistega trenutka, ko postanejo razmere take,
da evakuacija ni več varna. Merila za te razmere so podane spodaj. Čas tRSET bom določila na podlagi
programa Pathfinder [35]. Praviloma je čas tRSET odvisen od časa od vžiga do detekcije, od detekcije do
časa alarma, od časa pred začetkom umika, kamor sodita zaznavni in odzivni čas ter od časa, ki je
potreben za pot do varnega mesta, kar je prikazano na sliki 43. Razpoložljiv čas za varen umik je
seštevek časa potrebnega za varen umik in varnostne razlike [3].

Slika 43: Prikaz časovne sheme evakuacijskega časa [3]

Ker so v objektu v vsakem prostoru nameščeni optični dimni javljalniki, privzamem, da je čas od vžiga
do detekcije požara enak 0 s. Ravno tako je čas alarma enak 0 s, saj se v objektu preko požarne centrale
takoj vklopijo požarne sirene v objektu. Čas pred začetkom umika, kamor sodi zaznavni čas in čas
odziva, pa se razlikuje od osebe do osebe. Ta čas bom glede na priročnik [3] za tiste uporabnike, ki se
ne nahajajo v prostoru, kjer zagori, ocenila na 20 s, za tiste uporabnike, ki so v prostoru, kjer zagori in
bodo prej zaznali nevarnost, pa na 10 s. Čas potreben za pot do varnega mesta bom dobila s pomočjo
simulacije v programu Pathfinder [35]. Za izračun tega časa sem vsem osebam predpostavila hitrost 1,19
m/s in obseg ramen 45,58 cm, kar je privzeta vrednost v programu Pathfinder [35].
Za vse požarne scenarije sem pri analizi v programu Pyrosim [34] uporabila materiale, ki so podani v
preglednici 16. Vsi materiali so izvoženi iz knjižnice samega programa [34].
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Preglednica 16: Lastnosti materialov v programu Pyrosim [34]

Material

Gostota
[kg/m3]

Specifična
toplota [kJ/kgK]

Prevodnost
[W/mK]

Emisivnost

Beton
Izolacija
Les
Steklo
Mavčna plošča

2300
208
640
2500
930

0,98
1
2,8
0,984
1,09

1,6
0,1
0,14
0,9
0,17

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Pogoje varne evakuacije določajo spodnja merila povzeta iz literature ([6], [38]) in predstavljajo mejni
čas, ki še omogoča varno evakuacijo. To je čas tASET, ki ga določim s simulacijami različnih požarnih
scenarijev v programu Pyrosim [34].
Merila za varno evakuacijo so:
- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 1,8 m ne sme biti večja od T > 49 °C [6],
- koncentracija ogljikovega monoksida ne sme preseči CO > 30 ppm [6],
- koncentracija ogljikovega dioksida ne sme preseči CO2 > 1667 ppm [38],
- vidljivost na višini 1,8 m ne sme pasti pod 12 m, če uporabnik ne pozna objekta. [6]
Merilniki za merjenje CO2 in CO so v programu Pyrosim [34] postavljeni na višino 1,8 m, vidljivost in
temperatura pa sta merjeni v ravnini, ki ravno tako poteka na višini 1,8 m.
5.1

Požar v kuhinji

Izračun hitrosti sproščanja toplote sem določila skladno s standardom SIST EN 1991-1-2:2004 [39]. Ker
gre za požar v kuhinji, sem predpostavila izredno hitro rastoč požar, kjer je čas, ki je potreben, da se
doseže hitrost sproščanja toplote 1 MW, enak tα = 75 s. Pri tem je največja hitrost sproščanja toplote na
1 m2 požara RHRf enak 500 kW/m2, požar pa se lahko razvije na površini (Afi) 50 m2, kar predstavlja
polovico celotne površine. Največja hitrost sproščanja toplote je določena s spodnjo enačbo:
kW

𝐻𝑅𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐻𝑅𝑓 ∗ 𝐴𝑓𝑖 = 500 m2 ∗ 50 𝑚2 = 25 MW

(18)

Projektna vrednost požarne obtežbe qf,d [MJ/m2], je določena s spodnjo enačbo:
𝑞f,d = 𝑞f,k ∗ 𝑚 ∗ 𝛿q1 ∗ 𝛿q2 ∗ 𝛿𝑛

(19)

Člen qf,k v enačbi predstavlja karakteristično gostoto požarne obtežbe in je za kuhinjo enak 347 MJ/m2
[6], m predstavlja zgorevalni faktor, za katerega privzamem vrednost 0,8 [39], s faktorjem 𝛿𝑞1 se
upošteva nevarnost nastanka požara glede na velikost sektorja, faktor 𝛿𝑞2 upošteva nevarnost nastanka
požara glede na rabo (naselitev), faktor 𝛿𝑛 pa upošteva rabo različnih aktivnih ukrepov gašenja.
Vrednosti za faktorje sem privzela iz dodatka E standarda SIST EN 1991-1-2 [39]. Od tod dobim
vrednost za 𝛿q1 = 1,36, 𝛿q2 = 1,0. Faktor 𝛿n predstavlja zmnožek faktorjev aktivnih ukrepov, ki so
uporabljeni v objektu. V objektu je prisotno avtomatsko zaznavanje požara s toploto, avtomatska
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povezava z gasilsko enoto, zunanja gasilska enota in osnovni ukrepi, ki so varne intervencijske poti in
prisotnost gasilskih pripomočkov. V mojem primeru znaša zmnožek faktorjev 𝛿n = 0,8856.
𝑀𝐽

𝑞f,d = 347 𝑚2 ∗ 0,8 ∗ 1,36 ∗ 1 ∗ 0,8856 = 334,3

𝑀𝐽
𝑚2

Na podlagi dobljenih podatkov, sem skladno z dodatkom E standarda ISST 1991 [39] določila potek
hitrosti sproščanja toplote, ki je prikazan na sliki 44. Iz krivulje je razvidno, da požar v 6,25. minuti
doseže vodoravni plato (maksimalna vrednost požara je 25 MW) in traja do 12. minute, ko začne
primanjkovati zaloge gorljivega materiala in požar preide v fazo pojemanja.
30
25
20

HRR[MW]

15
10
5
0

0

5

10

15

20

Čas [min]

Slika 44: Hitrost razvoja požara v kuhinji (HRR krivulja)

Dobljeno krivuljo sem normirala in jo prenesla v program Pyrosim [34]. Za določitev reakcije požara v
kuhinji sem se odločila za hitro reakcijo poliuretana, ki sem jo ravno tako prenesla iz knjižnice samega
programa. Pri analizi sem upoštevala spodnje vrednosti [34]:
- Elementi reakcije:
 atomi ogljika: 6,3
 atomi vodika: 7,1
 atomi kisika: 2,1
 atomi dušika: 1,0
- Stranski produkti gorenja:
 donos CO:
0,0
 donos saj:
0,1
 delež vodika: 0,1
Spodaj so prikazani rezultati analize požarnega scenarija v Pyrosimu [34]. Za odčitek časa tASET, so
rezultati meritev prikazani samo v začetnih 300 s. Glede na merila, ki so predstavljena v točki 5, iz
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grafov merilnikov (slika 45 do 47), razberem čas (tASET), ko pride do kritičnih vrednosti obravnavanih
parametrov, ki vplivajo na potek varne evakuacije. Na sliki 45 je prikazan časovni razvoj temperature v
različnih točkah po prostorih. Temperatura 49 °C, ki je še sprejemljiva na višini 1,8 m, je v kuhinji pri
izhodu dosežena v 60 s, v jedilnici v 118. s in v avli, kjer je največ ljudi, v 180. s. Merilniki ogljikovega
monoksida so pokazali, da ni v nobenem prostoru prekoračena vrednost koncentracije CO, ki znaša >30
ppm, zato tega grafa tudi posebej ne prikazujem. Na sliki 47 je prikazana vidljivost po poteh evakuacije.
Zanimalo me je, kdaj v prostorih vidljivost pade na 12 m, kar je še zadovoljivo za osebe, ki prostora ne
poznajo. V kuhinji pade vidljivost na 12 m pri času 28 s, v jedilnici pri času 83 s, na sredini avle pri času
82 s, na zahodni strani avle pri času 110 s, v smeri glavnega izhoda pa pri času 90 s. Zaradi slabe
vidljivosti, meritve koncentracije CO2 niso merodajne, zato v nadaljevanju ni prikazan graf poteka
koncentracije CO2 pri razvoju požara v kuhinji. Za čas ASET, ki je še varen za umik, bom uporabila
dobljeni čas pri pogoju vidljivosti 12 m.

Slika 45: Časovni razvoj temperature pri požaru v kuhinji
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Slika 46: Časovni razvoj vidljivosti pri požaru v kuhinji

V nadaljevanju določim še čas potreben za pot do varnega mesta, v primeru, da pride do požara v kuhinji.
Obravnavala sem 2 scenarija, kjer sem v avli, kuhinji in telovadnici upoštevala število uporabnikov po
preglednici 15 (enkrat po TSG, drugič po obstoječi študiji). Pri vsakem scenariju sem pripravila še
podscenarije, v katerih sem:
a) uporabnikom dopustila možnost, da si sam izbere kateri koli izhod,
b) uporabnikom določila skozi kateri izhod naj gredo,
c) uporabnikom, katerim sem določila skozi kateri izhod naj gredo, zaprla izhod proti notranjemu
atriju in izhod na zahodu.
Na sliki 48 je prikazan tloris pritličja, na katerem so z rdečim pravokotnikom označena vsa izhodna
vrata iz objekta, z rumeno barvo pa izhodi iz notranjih glavnih prostorov, skozi katere se gibljejo
uporabniki v simulaciji Pathfinder [35]. Slika je enotna za vse scenarije.
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Slika 47: Prikaz glavnih izhodov v pritličju iz objekta (rdeča) in notranjih glavnih izhodov iz prostorov (rumena)

KE1 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov dobljenim po TSG [5]
Do požara v kuhinji lahko pride med kakšno proslavo, ko se kuharji pripravljajo za pogostitev. V sami
kuhinji ni predvidenega odvoda dima, zato se dim lahko širi iz kuhinje skozi del za deljenje hrane v
jedilnico in nato v samo avlo. V tem scenariju sem predvidela v avli in v kuhinji število uporabnikov
dobljenih po TSG [5], iz preglednice 15. V simulaciji nisem zajela uporabnike telovadnice, saj spadajo
v svoj PS in imajo svoj izhod na prosto. Proslava se dogaja po pouku, zato v učilnicah nisem upoštevala
polne zasedenosti. V učilnico iz 1. nadstropja (slika 38) sem predvidela nekaj uporabnikov, ki se
pripravljajo na nastop, ravno tako v nekaj učilnicah v pritličju. Vrtec je ločen od šole in ne sodeluje na
proslavi, zato ga upoštevam kot polno zasedenega, saj v popoldanskem času hodijo starši po otroke. V
avli vrtca upoštevam število uporabnikov, dobljenih po TSG [5]. V prvem podscenariju so si vsi
uporabniki sami izbrali poljuben izhod, v drugem pa sem jim izhode dodelila. Otroci v igralnicah vrtca
bodo skupaj z vzgojiteljicami šli skozi zastekljena vrata na skrajnem jugu objekta. Uporabniki v avli
vrtca gredo skozi glavni vhod ali pa z ostalimi otroki v igralnici skozi izhod na zahodu. Večina
uporabnikov v avli gre skozi glavni izhod nekaj skozi atrij, ostali pa skozi izhod na zahodu. Uporabniki
učilnice v 1. nadstropju ne vedo kaj točno se dogaja, zato gredo namesto do izhodov v 1. nadstropju,
skozi glavni izhod v pritličju. Uporabniki v pritličnih učilnicah gredo skozi izhod na zahodu na severu
objekta. V zadnjem podscenariju sem uporabnikom zaprla izhod proti atriju.
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Slika 48: Prikaz postavitve uporabnikov v pritličju objekta, glede na smernico TSG [5]

Na sliki 49 je vidna kritična situacija, ko zadnji uporabniki zapustijo prostore avle in se nakopičijo pri
prvem izhodu v vetrolovu. Zaradi dima iz kuhinje imajo zelo slabo vidljivost. Meja vidljivosti, ki je še
sprejemljiva, znaša 12 m je na sredini prostora avle presežena že v 82. s, zadnji uporabnik pa avlo skozi
vrata v vetrolov zapusti v 107. s. Ta situacija je pri tem požarnem scenariju v kuhinji med vsemi najbolj
kritična in se zgodi v primeru, ko sem uporabnikom izbrala izhode in hkrati zaprla izhod proti atriju.
Časi vseh ostalih nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji uporabniki odidejo iz kuhinje, avle ter
jedilnice, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v preglednici 17.
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Slika 49: Prikaz primera KE1c), ko zadnji uporabniki zapustijo prostore avle

KE2 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov po obstoječi študiji [6]
V tem scenariju sem obravnavala število uporabnikov v avli in kuhinji, skladno z obstoječo študijo [6].
Upoštevala sem enake podscenarije kot pri primeru KE1. Kritični situaciji glede varne evakuacije
uporabnikov se je najbolj približal podscenarij KE2a), pri katerem si uporabniki v simulaciji sami
izberejo poljubne izhode. Meja vidljivosti 12 m je na sredini prostora avle presežena že v 82. s, zadnji,
uporabnik, pa avlo zapusti v 51. s. Časi vseh ostalih nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji
uporabniki zapustijo kuhinjo, avlo in jedilnico, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v preglednici
17.
Preglednica 17: Prikaz časov uporabnikov, potrebnih za pot do varnega mesta po različnih evakuacijskih scenarijih pri požaru
v kuhinji

Čas [s]

Čas kritične vidljivosti
v kuhinji

Čas kritične vidljivosti
v avli

Čas kritične vidljivosti
v jedilnici

tASET [s]

28

82

83

Scenarij

Čas izhoda zadnjega
iz kuhinje
15;  = 0,80
14;  = 0,82
14;  = 0,82
11;  = 0,90
10;  = 0,93
10;  = 0,93

Čas izhoda zadnjega
iz avle
55;  = 1,09
86;  = 0,77
107;  = 0,65
51;  = 1,15
49;  = 1,19
50;  = 1,17

Čas izhoda zadnjega
iz jedilnice
13;  = 2,52
15;  = 2,37
16;  = 2,31
ni predvidenega uporabnika
ni predvidenega uporabnika
ni predvidenega uporabnika

KE1a)
KE1b)
KE1c)
KE2a)
KE2b)
KE2c)
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Glede na scenarija KE1 in KE2 prihaja do problema evakuacije v avli, to je, ko upoštevam izračunano
število uporabnikov glede na dodatek smernice TSG [5] in uporabnikom predpišem, skozi kateri izhod
morajo iti. Ko se zapre izhod skozi atrij se situacija samo še poslabša, saj se potem uporabniki zgostijo
na prvem izhodu v vetrolov, ki vodi do glavnega izhoda. Če sedaj po enačbi (17) preverim, ali je
evakuacija med požarom v kuhinji varna, mora veljati, da je razpoložljiv čas za varen umik (tASET),
dobljen v programu Pyrosim, daljši od potrebnega časa za varen umik (tRSET). Za čas tRSET vsem
uporabnikom, poleg časa potrebnega za pot do varnega mesta, prištejem dodatnih 20 s, zaradi slabe
odzivnosti uporabnikov. Čas detekcije in čas alarma je glede na točko 5 enak 0 s. Celoten čas tRSET za
najbolj kritično situacijo, glede na preglednico 17, znaša 127 s.
Če sedaj upoštevam enačbo (17) dobim:
tASET = 82 s
tRSET = 127 s
82

𝛾 = 127 = 0,65 < 1,5 (1,2), kar pomeni neustrezno evakuacijo.
Kot vidimo, lahko kljub zasnovi objekta po standardih, še vedno nastane neka situacija, ki ni povsem
varna za evakuacijo vseh uporabnikov objekta. Evakuacijski čas uporabnikov se lahko izboljša z rednimi
evakuacijskimi vajami, tako da pred posameznimi izhodi ne bo prišlo do nepotrebnih zastojev, kot so se
pokazali v simulaciji. Poleg tega, sem našla še drugo rešitev, ki bistveno izboljša in pospeši evakuacijo
uporabnikov skozi glavni izhod, ki se je v primeru požara v kuhinji izkazal za najbolj kritično območje.
Vrata skozi glavni vhod so sedaj široka 1,8 m (slika 39). Uporabnike ovira tudi vetrolov, kjer morajo
prečkati vrata široka 1,8 m, da pridejo do glavnega izhoda (slika 39). V primeru, da se notranja stena
vetrolova odstrani ter da sta vrati proti atriju in glavnem izhodu široki 2 m, se bistveno izboljša pretok
uporabnikov. V tem primeru uporabniki, ki imajo namen iti skozi glavni izhod, zapustijo avlo v 54. s,
glavni izhod pa se sprosti v 109. s. Na sliki 50 se lahko opazi, da uporabniki v takšnem primeru nimajo
problemov z vidljivostjo, saj je vidljivost za celotno trajanje evakuacije vsaj 30 m.

Slika 50: Prikaz rešitve zasnove objekta, ko zadnji uporabniki zapustijo prostore avle in se zgostijo ob glavnem izhodu
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Če primerjam to rešitev z dejansko situacijo in uporabnikom zaradi slabe odzivnosti dodam še 20 s,
skladno z enačbo (17) dobim:
tASET = 82 s,
tRSET = 74 s
82
74

= 1,1 < 1,5 (1,2), kar še vedno pomeni neustrezno evakuacijo, vendar so se razmere vidljivosti pri

evakuaciji vseh uporabnikov bistveno izboljšale. Omenimo še, da je zelo kratek čas tASET, posledica zelo
hitrega razvoja požara in reakcije poliuretana, pri kateri se sprosti zelo velika količina dima, kar
povzroči, da vidnost v avli in pri glavnem izhodu zelo hitro pade.
5.2

Požar v garderobi

Pri tem požarnem scenariju sem predpostavila, da otrok pri igri z ognjem ponesreči zažge garderobno
omarico v garderobi zraven avle, ogenj pa se širi na sosednje lesene omarice. To bi se lahko zgodilo v
času pouka ali pa kakšne proslave, ko je v avli lahko več uporabnikov. Pri simulaciji slednjega požarnega
scenarija v Pyrosimu [34], sem pri analizi razvoja požara in širjenja dima upoštevala iste materiale, kot
pri prvem požarnem scenariju (preglednica 16).
Za pripravo simulacije razvoja požara sem določila hitrost sproščanja toplote (HRR krivuljo) v
programu Ozone [40], ki ima pripravljen vmesnik za račun HRR krivulje skladno s standardom SIST
EN 1991-1-1: 2004 [39]. Ker gre za požar v garderobi, sem predpostavila čas (tα), ki je potreben, da se
doseže hitrost sproščanja toplote 1 MW, enak 150 s. Največja hitrost sproščanja toplote na m2 RHRf je
250 kW/m2, karakteristična gostota požarne obtežbe qf,k je 400 MJ/m2, požar pa se lahko razvije na
površini 16 m2. Z upoštevanjem faktorjev aktivnih ukrepov (avtomatsko zaznavanje požara z dimom,
avtomatska povezava alarma z gasilsko enoto, ki je zunanja, varne intervencijske poti, gasilski
pripomočki), znaša projektna vrednost požarne obtežbe qf,d = 269,5 MJ/m2. Graf HRR za požar v
garderobi je prikazan na sliki 51. Iz krivulje je razvidno, da požar v 5. minuti doseže vodoravni plato
(maksimalna jakost požara je 4 MW) in traja do 15,91. minute, ko začne primanjkovati zaloge gorljivega
materiala in požar preide v fazo pojemanja.
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Slika 51: Hitrost razvoja požara v garderobi (HRR krivulja)

Pri simulaciji požara v garderobi sem tokrat uporabila reakcijo za gorenje lesa, ki sem jo ravno tako
prenesla iz knjižnice samega programa Pyrosim [34]. Pri analizi sem upoštevala spodnje vrednosti [34]:
-

-

Elementi reakcije:
 atomi ogljika: 3,4
 atomi vodika: 6,2
 atomi kisika: 2,5
 atomi dušika: 0,0
Stranski produkti gorenja:
 donos CO:
0,004
 donos saj:
0,15
 delež vodika: 0,1

Spodaj so prikazani rezultati analize požarnega scenarija v Pyrosimu [34]. Glede na merila, ki so
predstavljena v točki 5, sem iz grafov merilnikov (slika 52 do 55) razbrala čas (tASET), ko je prišlo do
kritičnih vrednosti obravnavanih parametrov, ki vplivajo na potek varne evakuacije. Grafi prikazujejo
le rezultate prvih 300 s razvoja požara. Na sliki 52 je prikazana temperatura po prostorih, ko se razvije
požar v garderobi. Temperatura 49 °C, ki je še sprejemljiva na višini 1,8 m, je v garderobi dosežena v
123. s, v avli pa v 150. s. Jedilnica in kuhinja sta zelo odmaknjeni, zato visoka temperatura ni kritična z
vidika evakuacije. Na sliki 53 je prikazan potek vidljivosti v primeru požara v garderobi. Vidljivost pade
pod dopustno mejo 12 m samo v garderobi, avli in na območju glavnega izhoda. V garderobi je kritična
meja dosežena v 89. s, v avli v 103. s, na območju glavnega izhoda pa v 117. s. Kot je razvidno na sliki
54, je vrednost koncentracije CO2 kritična v garderobi, ko preseže mejno vrednost 1667 ppm v 100 s. V
avli se še dovoljena koncentracija CO2 preseže v 127. s, v jedilnici pa v 159. s. Merilniki ogljikovega
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monoksida so pokazali, da je vrednost koncentracije 30 ppm prekoračena v garderobi v 211. s, v avli pa
v 226. s, vendar je tudi v tem primeru kritična vidljivost, ki v garderobi pade pod 12 m v 89. s.

Slika 52: Časovni razvoj temperature pri požaru v garderobi

Slika 53: Časovni razvoj vidljivost pri požaru v garderobi
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Slika 54: Časovni razvoj koncentracije CO2 pri požaru v garderobi

Slika 55: Časovni razvoj koncentracije CO pri požaru v garderobi

V nadaljevanju določim še čas potreben za pot do varnega mesta, na podlagi simulacije v Pathfinderju
[35]. Uporabila sem enak model in enako število uporabnikov, kot v prvem požarnem scenariju (slika
48), samo da sem privzela podatke razvoja požara v garderobi. Tudi v tem primeru sem pripravila več
podscenarijev, in sicer: podscenarij a) uporabnikom sem dopustila možnost, da si sami izberejo kateri
koli izhod, podscenarij b) uporabnikom sem predpisala izhode ter podscenarij c) uporabnikom sem
predpisala izhode in hkrati zaprla izhod proti atriju in izhod na zahodu (slika 47).
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GE1 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov dobljenim po TSG [5]
V tem scenariju sem predvidela v avli in v kuhinji število uporabnikov dobljenih po TSG [5], iz
preglednice 15. Tudi v tej simulaciji nisem zajela uporabnikov telovadnice, saj spadajo v svoj PS in
imajo svoj izhod na prosto. Ker gre za podoben scenarij, kot pri požaru v kuhinji, sem za simulacijo
uporabila enako postavitev uporabnikov in zasedenost prostorov kakor je opisano v točki KE1. Razlika
je le pri tem, da gre večina uporabnikov v avli skozi glavni izhod in nekaj skozi atrij, za izhod na zahodu
pa se ne odločijo, ker se nahaja v neposredni bližini požara. V zadnjem podscenariju sem uporabnikom
poleg izhoda na zahodu zaprla še izhod proti atriju.
Na sliki 56 je vidna kritična situacija, ko zadnji uporabniki zapustijo prostore avle in se nakopičijo pri
prvem izhodu v vetrolov. Meja vidljivosti, ki je še sprejemljiva, je na sredini prostora avle presežena že
v 103. s, zadnji uporabnik pa avlo skozi vrata v vetrolov zapusti v 125. s. Ta situacija se je tudi pri tem
požarnem scenariju izkazala za najbolj kritično in se zgodi v primeru, ko so uporabnikom dodeljeni
izhodi (večinoma glavni izhod) in zaprt izhod na zahodu ter proti atriju (slika 38), primer GE1c). Časi
ostalih dveh nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji uporabniki odidejo iz področja garderobe, avle
ter glavnega izhoda, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v preglednici 18.

Slika 56: Prikaz primera GE1c), ko zadnji uporabniki zapustijo prostore avle
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GE2 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov po obstoječi študiji [6]
V tem scenariju sem obravnavala število uporabnikov v avli in kuhinji, skladno z obstoječo študijo [6].
Upoštevala sem enake podscenarije kot pri primeru GE1. Kritični situaciji glede na dosego varne
evakuacije uporabnikov se je najbolj približal podscenarij GE2c), pri katerem sem uporabnikom določila
izhode in dva zaprla. Meja vidljivosti 12 m je na sredini prostora avle presežena že v 103. s, zadnji
uporabnik pa avlo zapusti v 50. s. Časi vseh ostalih dveh nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji
uporabniki odidejo iz kuhinje, avle in jedilnice, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v preglednici
18.
Preglednica 18: Prikaz časov izhoda uporabnikov po različnih scenarijih pri požaru v garderobi

Čas kritične vidljivosti
v garderobi

Čas kritične vidljivosti
v avli

Čas kritične vidljivosti
v glavnem izhodu

tASET [s]

89

103

117

Scenarij

Čas izhoda zadnjega
iz garderobe

Čas izhoda zadnjega
iz avle

Čas izhoda zadnjega
iz glavnega vhoda

GE1a)
GE1b)
GE1c)
GE2a)
GE2b)
GE2c)

49;  = 1,29
43;  = 1,41
9;  = 3,07
33;  = 1,68
33;  = 1,68
4;  = 3,71

55;  = 1,37
86;  = 0,97
125;  = 0,71
50;  = 1,47
50;  = 1,47
50;  = 1,47

54;  = 1,58
115;  = 0,87
156;  = 0,65
12;  = 3,66
55;  = 1,67
55;  = 1,67

Čas [s]

Tako kot v točki 5.1 se pojavi problem pri evakuaciji iz avle. Na sliki 56 se vidi, da imajo zadnji
uporabniki probleme z majhno vidljivostjo. Če sedaj upoštevam enačbo (17) dobim:
tASET = 103 s
tRSET = 145 s
103

𝛾 = 145 = 0,71 < 1,5 (1,2) , kar pomeni neustrezno evakuacijo.
V tem primeru so bili slabši rezultati pri simulaciji, ko sem uporabnikom dodelila izhode. Večinoma
sem uporabnike usmerila skozi glavni izhod, kjer je kmalu nastala gneča. V primeru takega šibkega
požara, se lahko uporabnike v avli usmeri skozi izhod pri kuhinji, kar sem upoštevala v novi simulaciji.
V tem primeru so uporabniki zapustili glavni vhod v 87. s, zadnji uporabnik pa je zapustil objekt skozi
izhodna vrata pri kuhinji v 163. s, kjer pa so razmere take, da je omogočena varna evakuacija. Če sedaj
upoštevam enačbo (17) in uporabnikom še prištejem dodatnih 20 s zaradi počasne odzivnosti, dobim:
tASET = 117 s
tRSET = 107 s
𝛾=

117
107

= 1,1 < 1,5 (1,2)

Situacija še vedno ni varna v smislu zahtevane varnosti so se pa vsi uporabniki iz objekta evakuirali v
času, ko so bile razmere za varno evakuacijo še omogočene. Iz slike 57 se dobro vidi, da uporabniki, ki
gredo skozi izhod pri kuhinji, nimajo problemov s slabo vidljivostjo. Izkazalo se je, da lahko s pomočjo
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simulacij predvidimo ustrezen potek evakuacije, ki bistveno pospeši potek le-te, hkrati pa lahko te
ugotovitve upoštevamo pri organizacijskih požarnovarstvenih ukrepih.

Slika 57: Prikaz rešitve v primeru požara v garderobi, ko se uporabnike v avli usmeri na izhod v kuhinji

5.3

Požar v telovadnici

V tem scenariju sem predpostavila koncert v telovadnici, kjer lahko zaradi raznih efektov zagori na odru.
Zanimalo me je, kakšna je razlika pri evakuaciji uporabnikov, če je oder postavljen enkrat na severno
in drugič na južno stran telovadnice. V Pyrosim [34] sem vnesla podatke o požarni krivulji, ki sem jo
dobila s pomočjo programa Ozone [40]. Za čas (tα), ki je potreben, da se doseže hitrost sproščanja toplote
1 MW, sem privzela vrednost 150 s. Največja hitrost sproščanja toplote na m2 RHRf je 250 kW/m2,
karakteristična gostota požarne obtežbe (qf,k) športne dvorane pa znaša 403 MJ/m2 [31]. Za območje
razvoja požara v telovadnici sem privzela 200 m2. Z upoštevanjem faktorjev aktivnih ukrepov znaša
projektna vrednost požarne obtežbe qf,d = 271,5 MJ/m2. Graf HRR za požar v telovadnici je prikazan na
sliki 58.
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Slika 58: Hitrost razvoja požara v telovadnici (HRR krivulja)

Iz krivulje je razvidno, da požar v 17,68. minuti doseže vodoravni plato (maksimalna jakost požara je
50 MW) in traja do 24,46. minute, ko začne primanjkovati zaloge gorljivega materiala in požar preide
v fazo pojemanja.
Pri simulaciji požara v telovadnici sem v programu Pyrosim [34] uporabila reakcijo poliuretana, saj sem
za tako velik prostor predvidela burno reakcijo požara, ki bi lahko močno vplival na evakuacijo.
Reakcijo sem prenesla iz knjižnice samega programa Pyrosim [34]. Pri analizi sem upoštevala spodnje
vrednosti [34]:
- Elementi reakcije:
 atomi ogljika: 6,3
 atomi vodika: 7,1
 atomi kisika: 2,1
 atomi dušika: 1,0
- Stranski produkti gorenja:
 donos CO:
0,0
 donos saj:
0,1
 delež vodika: 0,1
V Pyrosimu [34] sem pripravila dve simulaciji, kjer sem enkrat postavila oder na severno stran
telovadnice, ki se nahaja zraven enega izhoda, drugič pa na južno stran telovadnice, zraven dveh izhodov
(slika 29). Zanimalo me je, kako različna postavitev odra, na katerem se začne razvijati požar, vpliva na
evakuacijo uporabnikov iz telovadnice. Pri nadaljnji simulaciji v Pathfinderju [35] sem upoštevala, da
se v podscenariju c) zaprejo tudi izhodi zraven odra, kar lahko bistveno poslabša situacijo.
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Oder na severni strani telovadnice

Spodaj so prikazani rezultati analize požarnega scenarija v Pyrosimu [34], ko je oder postavljen na
severno stran telovadnice. Glede na merila, ki so predstavljena v točki 5, sem iz grafov merilnikov (slika
59 do 61) razbrala čas (tASET), ko je prišlo do kritičnih vrednosti obravnavanih parametrov, ki vplivajo
na potek varne evakuacije. Grafi prikazujejo rezultate prvih 500 s razvoja požara. Temperatura 49 °C,
ki je še sprejemljiva na višini 1,8 m, je pri izhodu zraven kuhinje dosežena pri času 289 s, na sredini
telovadnice pri času 327 s, pri tribunah na zahodni strani telovadnice pa pri času 324 s. Na sliki 60 je
prikazan potek vidljivosti po različnih delih telovadnice. Iz grafa se opazi, da požar v telovadnici ne
vpliva na vidljivost v avli in v prostoru glavnega izhoda, saj je telovadnica sam svoj PS, poleg tega pa
se v 1 minuti po zaznavi požara preko požarne centrale odprejo kupole na strehi za odvod dima v
telovadnici. Zadaj, na sredini južnega dela telovadnice, pade vidljivost pod dopustno mejo 12 m v 120.
s, pri izhodu zraven kuhinje se to zgodi v 127. s, zraven tribun v 135. s, v sredini telovadnice v 134. s,
na južnem delu telovadnice pri prvem izhodu pa pri času 154 s. Kot je razvidno na sliki 61, vrednost
koncentracije CO2 ni merodajna, saj je dopustna meja koncentracije CO2 1667 ppm pri izhodu zraven
kuhinje presežena v 236. s, drugod po telovadnici pa v 262. s ali kasneje. Merilniki ogljikovega
monoksida so pokazali, da ni v nobenem prostoru prekoračena vrednost koncentracije CO, ki znaša >30
ppm. Tudi v tem primeru je najbolj kritična vidljivost.

Slika 59: Časovni razvoj temperature pri požaru v telovadnici, ko je oder na severni strani
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Slika 60: Časovni razvoj vidljivosti pri požaru v telovadnici, ko je oder na severni strani

Slika 61: Časovni razvoj koncentracije CO2 pri požaru v telovadnici, ko je oder na severni strani

V nadaljevanju določim še čas potreben za pot do varnega mesta, na podlagi simulacije v Pathfinderju
[35]. Tudi v tem primeru sem obravnavala dva scenarija, kjer sem v telovadnici, avli in kuhinji
upoštevala število uporabnikov po preglednici 15 (enkrat po TSG, drugič po obstoječi študiji). Smiselno
je, da v tem primeru upoštevam še uporabnike iz avle in kuhinje, saj imajo skupni izhod na prosto, ki se
nahaja na zahodnem delu objekta, poleg kuhinje (slika 47). Vsi ti uporabniki bodo vplivali na čas
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evakuacije uporabnikov iz telovadnice, ko jim bom zaprla izhod na severu telovadnice (slika 47) in se
bodo tako preusmerili na izhod poleg kuhinje. Tudi v tem primeru sem pripravila več podscenarijev. V
podscenariju a) sem uporabnikom dopustila možnost, da si izberejo kateri koli izhod, v podscenariju b)
sem uporabnikom določila izhode ter v podscenariju c) sem tem uporabnikom zaprla izhod zraven odra,
na severu telovadnice (slika 47).
TE1 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov dobljenim po TSG [5]
Evakuacijski scenarij je zamišljen tako, da se v popoldanskem času v telovadnici odvija koncert, na
katerem se zaradi raznih svetlobnih efektov zaneti požar na odru, ki se nahaja na severni strani
telovadnice. Telovadnica je v tem času polno zasedena, poleg tega pa so v objektu še kuharji in nekateri
nastopajoči, ki se na svoj nastop pripravljajo v avli. V kuhinji sem predvidela polno zasedenost, število
uporabnikov v avli pa je več kot polovica manjše od polne zasedenosti, glede na preglednico 15. V
simulaciji ni vštetega števila uporabnikov vrtca, ker ne vplivajo na potek evakuacije iz telovadnice. V
drugem podscenariju, ko uporabnikom predpišem izhode sem uporabnike kuhinje usmerila na najbližji
izhod, ki se nahaja poleg kuhinje. Tja sem usmerila tudi polovico uporabnikov avle. Nastopajoče v
telovadnici sem usmerila skozi izhod na severu, kakor tudi tretjino gledalcev, ostale uporabnike
telovadnice pa sem usmerila skozi izhod pri kuhinji, nekatere uporabnike pri tribunah pa skozi glavni
izhod. V zadnjem podscenariju sem zaprla izhod na severu telovadnice, pri tem pa sem nastopajoče na
odru usmerila skozi najbližji izhod poleg kuhinje.

Slika 62: Prikaz postavitve uporabnikov v pritličju objekta, glede na smernico TSG [5] pri požaru v telovadnici

Na sliki 63 je prikazana kritična situacija, ko je večina uporabnikov telovadnice usmerjena na izhod
poleg kuhinje. Meja vidljivosti, ki je še sprejemljiva, je na tem izhodu presežena že v 127. s, zadnji
uporabnik pa telovadnico skozi ta vrata zapusti v 276. s. Kot v predhodnih evakuacijskih scenarijih pride
do te situacije v primeru, kadar sem uporabnikom predpisala izhode, v tem primeru večinoma izhod pri
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kuhinji, in dodatno zaprla izhod, v tem primeru na severnem delu telovadnice (slika 47). Evakuacijski
časi ostalih dveh nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji uporabniki odidejo iz področja tribun,
sredine telovadnice in prvega izhoda na južnem delu, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v
preglednici 19.

Slika 63: Prikaz simulacije TE1c), ko so obiskovalci usmerjeni izhod skozi izhod poleg kuhinje v primeru požara na S delu
telovadnice

TE2 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov po obstoječi študiji [6]
V tem scenariju sem obravnavala število uporabnikov v kuhinji in telovadnici skladno z obstoječo
študijo [6]. Upoštevala sem enake podscenarije kot pri primeru TE1. Kritični situaciji glede na dosego
varne evakuacije uporabnikov se je kot prej najbolj približal podscenarij TE2c), pri katerem sem
uporabnikom določila izhode in zaprla izhod na severu telovadnice (slika 47). Meja vidljivosti 12 m je
pri izhodu poleg kuhinje presežena že v 127. s, zadnji uporabnik pa telovadnico skozi ta izhod zapusti
v 165. s. Časi ostalih dveh nekritičnih pod scenarijev, pri katerih zadnji uporabniki odidejo iz področja
tribun, sredine telovadnice in prvega izhoda na južnem delu, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani
v preglednici 19.
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Preglednica 19: Prikaz časov izhoda uporabnikov po različnih scenarijih pri požaru v telovadnici, oder na S

Čas [s]

tASET [s]

Scenarij
TE1a)
TE1b)
TE1c)
TE2a)
TE2b)
TE2c)

Čas kritične
vidljivosti
v sredini J dela
telovadnice

Čas kritične
vidljivosti
pri izhodu
zraven kuhinje

Čas kritične
vidljivosti
pri tribunah

Čas kritične
vidljivosti
na sredini
telovadnice

120
Čas izhoda
zadnjega
iz sredine J
dela
telovadnice
26;  = 3,33
180;  = 0,63
238;  = 0,48
13;  = 5,22
43;  = 2,26
110;  = 1,00

127

135

134

Čas izhoda
zadnjega
pri izhodu
zraven kuhinje

Čas izhoda
zadnjega
iz tribun

Čas izhoda
zadnjega
iz sredine
telovadnice

36;  = 2,76
198;  = 0,61
276;  = 0,44
29;  = 3,26
81;  = 1,39
165;  = 0,73

49;  = 2,29
36;  =2,93
32;  = 3,21
26,5;  = 3,70
37,5;  = 2,84
30;  = 3,38

25;  = 3,83
25;  = 3,83
28;  = 3,53
14;  = 5,58
13;  = 15,83
13;  = 15,83

Čas kritične
vidljivosti
pri prvem
izhodu na J delu
telovadnice
154
Čas izhoda
zadnjega
iz prvega izhoda
na J delu
telovadnice
56;  = 2,33
52;  = 2,48
53;  = 2,44
28;  = 4,05
35;  = 3,42
35;  = 3,42

Glede na analizirana evakuacijska scenarija prihaja do problema evakuacije v telovadnici, ko je
izračunano število uporabnikov glede na dodatek smernice TSG [5] in ko je večini uporabnikom
predpisano, skozi kateri izhod se naj evakuirajo. Ko se zapre izhod na severnem delu telovadnice (slika
47), se situacija samo še poslabša, saj se potem uporabniki zgostijo na najbližjem izhodu pri kuhinji.
Uporabnikom v telovadnici pri določitvi celotnega časa tRSET prištejem samo 10 s zaradi slabe
odzivnosti, saj se nahajajo v prostoru, kjer zagori. Čas detekcije in čas alarma je glede na točko 5 enak
0 s. Celoten čas tRSET za najbolj kritično situacijo, glede na preglednico 19, znaša 286 s. Če sedaj
upoštevam enačbo (17) dobim:
tASET = 127 s
tRSET = 286 s
127

𝛾 = 286 = 0,44 < 1,5 (1,2) , kar pomeni neustrezno evakuacijo. To predpisujem predvsem slabi
organiziranosti uporabnikov, ker so vsi usmerjeni skozi izhod pri kuhinji. V primeru, da levo polovico
uporabnikov telovadnice in uporabnike v avli preusmerimo skozi glavni izhod, desno polovico
uporabnikov telovadnice pa skozi kuhinjo, se bistveno izboljša pretok uporabnikov (slika 64). V tem
primeru zadnji uporabnik zapusti telovadnico pri izhodu poleg kuhinje v 94. s, pri prvem izhodu na
južnem delu telovadnice pa pri 96. s. Uporabniki tako nimajo problema s slabo vidljivostjo, saj se pri
izhodu poleg kuhinje pojavi pri 127. s, pri prvem južnem izhodu iz telovadnice pa pri 154. s.
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Slika 64: Prikaz rešitve, ko je leva polovica uporabnikov telovadnice usmerjena skozi glavni izhod, desna pa skozi izhod pri
kuhinji

Če sedaj upoštevam enačbo (17) dobim:
tASET = 154 s
tRSET = 106 s
154

𝛾 = 106 = 1,5 ≤ 1,5 (1,2), kar pomeni ustrezno evakuacijo. S tem primerom in rešitvijo vidimo, da se
s pomočjo simulacij lahko predvidi ustrezen potek evakuacije, s katerim pospešimo njen potek, ki jih
smiselno lahko upoštevamo pri organizacijskih ukrepih.

5.3.2

Oder na južni strani telovadnice

Tokrat me je zanimal vpliv spremembe pozicije odra na potek evakuacije. V ta namen sem goreči oder
prestavila na južno stran telovadnice, med dvema glavnima izhodoma, ki jih bom v enem primeru
simulacije evakuacije tudi zaprla.
Glede na merila, ki so predstavljena v točki 5, iz grafov merilnikov (slika 65 do 67) razberem čas (tASET),
ko pride do kritičnih vrednosti obravnavanih parametrov, ki vplivajo na potek varne evakuacije. Na sliki
65 je prikazan časovni razvoj temperature po prostoru telovadnice. Mejnih 49 °C je na sredini
telovadnice preseženih v 305. s, pri izhodu zraven kuhinje v 320. s, pri tribunah pa v 267. s. Vidljivost
pade pod dopustno mejo 12 m v severnem delu telovadnice v 115. s, na sredini telovadnice v 130. s, pri
tribunah v 126. s, pri izhodu zraven kuhinje pa v 176. s. Na sliki 67 je prikazan potek koncentracije CO2
po prostoru telovadnice. Kritično vrednost 1667 ppm se pri tribunah doseže v 237. s, na sredini
telovadnice v 241. s, pri izhodu zraven kuhinje pa v 262. s. Koncentracija CO v primeru tega požara ni
presegla mejne vrednosti 30 ppm. Tudi v tem primeru je kritična vidljivost.
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Slika 65: Časovni razvoj temperature pri požaru v telovadnici, ko je oder na južni strani

Slika 66: Časovni razvoj vidljivosti pri požaru v telovadnici, ko je oder na južni strani
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Slika 67: Časovni razvoj koncentracije CO2 pri požaru v telovadnici, ko je oder na južni strani

V nadaljevanju določim še čas potreben za pot do varnega mesta, na podlagi simulacije v Pathfinderju
[35]. Tudi v tem primeru sem obravnavala dva scenarija, kjer sem v simulaciji upoštevala identično
število uporabnikov, kot pri scenariju opisanem v točki 5.3.1, le da sem oder, vir požara, prestavila na
južno stran telovadnice ter uporabnike sedišč preusmerila na zadnji izhod na severu telovadnice,
namesto skozi izhod poleg kuhinje, nastopajoče pa skozi izhod poleg kuhinje. Tudi v tem primeru sem
pripravila več podscenarijev, ki so identični tistim, podanim v točki 5.3.1, ko se oder nahaja na severni
strani telovadnice.
TE3 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov dobljenim po TSG [5]
Scenarij je identičen scenariju TE1. Razlika je le pri tem, da sem v podscenariju c) predpostavila, da
uporabnikom zaprem dva izhoda na južnem delu telovadnice (slika 47), ker se nahajata v neposredni
bližini požara. Glede na čase evakuacije uporabnikov iz telovadnice, se je ta podscenarij izkazal za
najbolj kritičnega. Na sliki 68 je vidna situacija, ko se uporabniki zgostijo na zadnjem izhodu
telovadnice, vendar vsi zapustijo telovadnico, še preden v prostoru pride do kritične meje vidljivosti.
Časi ostalih dveh nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji uporabniki zapustijo iz področja tribun,
sredine in severnega dela telovadnice, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani v preglednici 20.
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Slika 68: Prikaz simulacije TE3c), ko imajo uporabniki možen izhod samo skozi zadnja vrata telovadnice

TE4 Evakuacijski scenarij s številom uporabnikov po obstoječi študiji [6]
V tem scenariju sem obravnavala število uporabnikov v kuhinji in telovadnici skladno z obstoječo
študijo [6]. Upoštevala sem enake pod scenarije kot pri primeru TE3. Pri takšnem številu uporabnikov
ni problema z vidika evakuacije, tudi če imajo uporabniki predviden samo en izhod na severu
telovadnice. Časi vseh nekritičnih podscenarijev, pri katerih zadnji uporabniki zapustijo tribune in
telovadnice, so skupaj z varnostnim faktorjem  podani preglednici 20.
Preglednica 20: Prikaz časov izhoda uporabnikov po različnih scenarijih pri požaru v telovadnici, oder na J

Čas [s]

Čas kritične vidljivosti
v severnem delu
telovadnice

tASET [s]

115

Scenarij

Čas izhoda zadnjega
iz severnega dela
telovadnice

TE3a)
TE3b)
TE3c)
TE4a)
TE4b)
TE4c)

60,5;  = 1,63
88,5;  = 1,17
102,5;  = 1,02
47,5;  = 2,00
60,5;  = 1,63
74;  = 1,37

Čas kritične
vidljivosti
pri izhodu zraven
kuhinje
176

Čas kritične
vidljivosti
pri tribunah
126

Čas kritične
vidljivosti
na sredini
telovadnice
130

Čas izhoda zadnjega
Čas izhoda zadnjega
Čas izhoda zadnjega
pri izhodu zraven
iz sredine
iz tribun
kuhinje
telovadnice
41,5;  = 3,42
24,5;  = 5,10
/
24,5;  = 5,10
24;  = 5,18
/

41;  = 2,47
69;  = 1,59
83;  = 1,35
34;  = 2,86
50;  = 2,10
62,5;  = 1,74

24;  = 3,82
56;  = 1,97
62;  = 1,81
18,8;  = 4,51
29;  = 3,33
36,5;  = 2,80
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Glede na scenarija TE3 in TE4 prihaja do problema evakuacije v telovadnici, ko je izračunano število
uporabnikov glede na dodatek smernice TSG [5] in ko je vsem uporabnikom dodeljeno, da naj zapustijo
telovadnico skozi zadnji izhod na severu (slika 47). Če sedaj po enačbi (17) preverim, ali je evakuacija
med požarom v telovadnici varna in pri tem uporabnikom v telovadnici prištejem samo 10 s zaradi slabe
odzivnosti, saj spremljajo potek dogodkov, dobim:
tASET = 115 s
tRSET = 112,5 s
115

𝛾 = 112,5 = 1,02 < 1,5 (1,2), kar pomeni neustrezno evakuacijo.
Severna vrata v telovadnici so široka 2,5 m (slika 40). Ko sem preverila, če je kakšna razlika v času
evakuacije, ko ta vrata povečamo, dodamo še ena vrata na isti strani stene ali dodamo še ena vrata na
severni strani stene, se razlike v času evakuacije vseh uporabnikov zmanjšajo le za nekaj sekund. Še
največ sekund, natančneje 15,5 s, pridobimo, ko dodamo še ena vrata enakih dimenzij (2,5 m) na isti
strani stene (slika 69). V tem primeru zadnji uporabnik zapusti telovadnico v 86. s, kar privzamem za
potrebni časa za varen umik (tRSET). Če sedaj upoštevam enačbo (17) dobim:
tASET = 115 s
tRSET = 96 s
𝛾=

115
96

= 1,2 < 1,5 (1,2) , kar pomeni sprejemljivo evakuacijo, saj je dosežena minimalna varnost na

evakuacijski poti, ki znaša 1,2.

Slika 69: Prikaz rešitve scenarija TE3c), ko uporabnikom dodamo še ena vrata enakih dimenzij
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Zaključek

V magistrski nalogi sem analizirala požarno varnost Osnovne šole Zagradec. Pri izdelavi študije požarne
varnosti sem uporabila splošno nemško smernico MBO, smernico za šole MSchulbauR in smernico za
prostore z zbiranjem ljudi MVStättV. Na voljo sem imela tudi obstoječo študijo požarne varnosti,
narejeno po slovenski tehnični smernici TSG.
V prvem delu naloge sem pripravila splošna pravila za izdelavo študije požarne varnosti stavb,
namenjene izobraževanju, po nemških smernicah. Le-ta sem kasneje implicirala v dejansko študijo
požarne varnosti objekta. Določeni so bili vsi ukrepi za preprečevanje širjenja požara na sosednje
objekte, ukrepi za doseg ustreznega nivoja nosilnosti konstrukcije med požarom in preprečevanje
širjenja požara po stavbi, ukrepi za ustrezne evakuacijske poti, sisteme za javljanje in alarmiranje,
naprav za gašenje požara in varnega ter ustreznega dostopa interventnih enot do objekta.
Med obstoječo študijo požarne varnosti, narejeno po TSG, in študijo, ki sem jo naredila po nemških
smernicah MBO, je prišlo do treh večjih razlik. Prva razlika je bila pri zahtevi za odmike od sosednjih
objektov in mej sosednjih zemljišč. Po MBO se odmik določi po enostavni enačbi, na katero vpliva le
višina slemena, po TSG pa je potrebno za določitev odmika upoštevati delež nezaščitenih površin, ki se
ga izračuna po dveh metodah. Za stanovanjske stavbe in stavbe z bruto tlorisno površino manjšo od
2000 m2 se uporabi metodi podani v točki 1.4 smernice TSG [5]. Za ostale objekte pa se odmik izračuna
po metodi očrtanega pravokotnika, ki je podana v smernici SZPV 204- Požarnovarnostni odmiki med
stavbami [33]. Iz izračunanih vrednosti v preglednici 12 se opazi, da so nemški kriteriji precej strožji in
hkrati enostavni za izračun, za razliko od metod po smernici TSG. Druga razlika je bila pri zahtevi za
požarno odpornost nosilne konstrukcije, pri čemer ima nemška smernica MBO strožje zahteve.
Naslednja razlika se kaže v razdelitvi objekta na požarne sektorje, pri čemer nemška smernica ne
omejuje velikosti požarnega sektorja, temveč deli prostore le po namembnosti, smernica TSG pa
omejuje velikost požarnega sektorja brez sprinklerskega sistema z 2400 m2, če se sektor nahaja v eni
etaži, drugače pa z 1200 m2. To so tri večje razlike, ostali ukrepi pa so si zelo podobni, saj je velika
večina slovenskih smernic smiselni prevod ali povzetek nemških smernic. Za bolj kompleksne stavbe,
kot so objekti za izobraževanje, imajo nemške smernice narejene dopolnilne smernice, ki se jih je treba
držati. Tako sem za namen izdelave študije požarne varnosti za obravnavani objekt uporabila še
smernico za šole in smernico za prostore za zbiranje ljudi. To je ena od pomanjkljivosti slovenske
smernice TSG, ki samo v skopi obliki znotraj smernice podaja dodatne zahteve glede na različno
namembnost objekta. To je vsekakor velika pomanjkljivost, ki jo je potrebno v prihodnje izboljšati, saj
imamo kot samostojno dopolnilno smernico v Sloveniji le smernico za visoke stavbe v višini nad 22 m.
Kot je bilo rečeno sem imela na voljo originalno študijo požarne varnosti [6], pri kateri me je zmotilo
predvideno število uporabnikov v objektu. Sama sem določila računsko število uporabnikov objekta, pri
čemer sem si pomagala z dodatkom tehniške smernice TSG [5], kjer je za nekatere prostore različnih
namembnosti stavb podano število uporabnikov na m2 površine. Z uporabo tega dodatka, sem dobila
zgornjo mejo števila uporabnikov, ki znaša 1186 uporabnikov, po originalni študiji pa so predvideli 795
uporabnikov. Največja razlika v številu uporabnikov je bila v pritličju, kar 413 oseb, ki se porazdelijo
po osrednji avli šole in vrtca, kuhinje in telovadnice. Ker je prišlo do takih razlik, sem v numeričnih
analizah za vsak požarni scenarij pripravila po dve simulaciji evakuacije, kjer sem upoštevala različno
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število uporabnikov. Pri vsaki simulaciji evakuacije sem pripravila še podscenarije, pri katerem sem
uporabnikom dopustila možnost, da si sami izberejo poljuben izhod, predpisala skozi katere izhode naj
gredo in uporabnikom zaprla nekatere izhode. Omenjene simulacije evakuacije sem opravila za 4.
požarne scenarije in sicer za požar v kuhinji, požar v garderobi in dva požara v telovadnici z različno
pozicijo odra.
Pri analizi evakuacije iz stavbe pri 1. požarnem scenariju, ko zagori v kuhinji v času proslave v avli, se
je izkazalo, da evakuacija ni ustrezna v primeru, ko sem upoštevala število uporabnikov po TSG [5], jih
usmerila na izhode ter jim zaprla izhod proti atriju. Rešitev za pospešitev evakuacije v tem primeru bi
bila, da se notranja stena vetrolova odstrani. V tem primeru noben uporabnik nima težave s slabo
vidljivostjo na poti evakuacije zaradi dima.
Pri 2. požarnem scenariju, ko zagori v garderobnih omaricah v času proslave, se je izkazala ustreza
rešitev za evakuacijo vseh uporabnikov ta, da se večino uporabnikov preusmeri na izhod na zahodu
objekta, poleg kuhinje. Tako ne nastane pretirane gneče na glavnem izhodu, ki je že pri 1. požarnem
scenariju predstavljala veliko oviro.
Pri naslednjem scenariju sem obravnavala požar v telovadnici, kjer zagori na odru, postavljenem na
severno stran telovadnice, v času koncerta. Ko sem simulaciji evakuacije uporabnikom zaprla izhod na
severu telovadnice, se je velika večina uporabnikov odločila za najbližji izhod na prosto, ki se nahaja
poleg kuhinje. Izhodna vrata so tam široka 1 m, zato so se tam uporabniki precej nakopičili. Rešitev za
ta scenarij je dobra organiziranost uporabnikov oz. natančna navodila za evakuacijo v primeru požara.
Simulacije so pokazale, če levo polovico uporabnikov telovadnice preusmerimo skozi glavni izhod,
desno polovico pa skozi kuhinjo, se bistveno zboljša pretok uporabnikov in pospeši evakuacija.
Zanimalo me je tudi, kaj se zgodi v primeru, ko je oder, na katerem zagori, postavljen na južno stran
telovadnice. V tem primeru so imeli uporabniki na voljo samo en izhod na severu telovadnice. Izkazalo
se je, da je evakuacija neustrezna. Ko sem zraven obstoječih vrat dodala še ena vrata enakih dimenzij,
se je evakuacija uporabnikov izboljšala in dosežena je bila minimalna sprejemljiva varnost na
evakuacijski poti.
Na podlagi zadnjih dveh scenarijev požara v telovadnici, se lahko organizator koncerta odloči za
pravilno pozicijo odra, ki predstavlja potencialen vir požara, tako da ne bo bistveno vplival na
evakuacijo uporabnikov. Najelegantneje in ekonomično je to v tem primeru narediti s postavitvijo odra
na severno stran, obiskovalce koncerta pa je potrebno v primeru požara pravilno obvestiti o poteku
evakuacije.
Z dobljenimi rezultati numeričnih analiz sem pokazala, da lahko s pomočjo simulacij predvidimo
ustrezen potek evakuacije, ki bistveno pospeši potek le-te, hkrati pa te ugotovitve lahko upoštevamo pri
organizacijskih požarnovarstvenih ukrepih. Te ukrepe je med drugimi nujno potrebno utrditi na
organiziranih požarnih vajah na objektu, za katere je smiselno, da se izvedejo večkrat letno in ne samo
oktobra, ko je mesec požarne varnosti.
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PRILOGA A: IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
Izvedeni ukrepi (PID)

Požarnovarnostni ukrepi:

Načrtovani ukrepi (PGD)

Širjenja požara na sosednje objekte
Odmiki od relevantne meje / sredine
ceste:
- Severna fasada: 1,8 m,
Zahteve za odmike od
- Južna fasada: 20,7 m
sosednjih objektov in mej - Vzhodna fasada: 25,7 m
sosednjih zemljišč
- Zahodna fasada: 6 m
Zahtevan minimalni odmik je 3,5
m.
Izvedba fasade mora biti z
izolacijskim materialom razreda A1.
Predvidena izvedba fasade pri mejah
Zahteve za zunanje stene, med požarnimi sektorji najmanj 1,5
fasade, strope in strešno
m v požarni odpornosti REI 90 in
kritino oziroma druge
materialov razreda A1. Streha mora
požarne ločitve med
imeti požarno odpornost EI90 in iz
objekti
materiala razreda gorljivosti A1.
Strešna kritina mora biti negorljiva
in odporna na leteči ogenj (BROOF(t1).
Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po objektu
Zahteve za požarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta

Nosilna konstrukcija mora imeti
požarno odpornost R 90.

Opombe
(povzetek
Datum
Ukrep/
sprememb
in
zahteva
in dokazila
podpis
o ustreznosti
izvedbe)
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Požarne sektorje je treba določiti
glede na namembnost prostorov:
- klet: PS T1 - kotlovnica 66,85 m2,
PS T2 - skladišče kuriva 42,90 m2,
PS T3 - servisni prostor, hišnik
134,90 m2
- klet, pritličje, 1. nadstropje: PS ST
- stopnišče 44,55 m2, PS D - jašek
Zahteve za razdelitev
dvigalo 6,50 m2, PS 1- hodniki, avla,
objekta v požarne sektorje jedilnica s kuhinjo 878,45 m2
s požarnimi
- pritličje: PS1a - telovadnica 788,25
obremenitvami požarnih
m2, PS 3 - vrtec 301,55 m2
sektorjev in površinami
- pritličje, 1. nadstropje: PS 2 požarnih sektorjev
matične učilnice, naravoslovna
učilnica s pripadajočimi kabineti
923,35 m2
- 1. nadstropje: PS 4 – zbornica,
tajništvo, učilnica tehnike in
likovnega pouka 306,41 m2, PS 5 –
računalniška učilnica, knjižnica,
hodnik 397,85 m2
Prehodi instalacij po objektu morajo
izpolnjevati enake zahteve glede
požarne odpornosti kakor stena,
skozi katero prehaja inštalacija
Zahteve za požarne
((R)EI90). Požarna vrata med
odpornosti na mejah
požarnimi sektorji morajo imeti
požarnih sektorjev (stene, vgrajeno samozapiralo in zahtevano
stropi, odprtine, preboji za
požarno odpornost najmanj EI90-C.
inštalacije, parapeti,
Na vseh kanalih, ki prehajajo iz
fasade, zaščite zunanjih
enega v drug požarni sektor, so
požarnih stopnišč, ipd.)
potrebne požarne lopute s
protipožarno odpornostjo EI90. Vsi
sklopi sistemov morajo biti iz
negorljivih materialov razreda A1.

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

Zaščiteni hodniki: tla iz materiala
razreda Bfl-s1, stene in stropi iz
materiala A1,A2-s1,d0
Zaščitena stopnišča: tla iz materiala
razreda Bfl-s1, stene in stropi z
materiala A1,A2-s1,d0
Prostori za zbiranje ljudi –avla,
jedilnica, telovadnica (prostor <
1000 m2): tla iz materialov razreda
Bfl-s1, stene in stropi iz materiala
B1-s1, d0
Ostali prostori v objektu: tla iz
materiala razreda Bfl-s1, stene in
stropi iz materiala B1-s1, d0

A2
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Širjenja dima po objektu in prezračevanje
Zahteve za razdelitev
objekta v dimne sektorje, s Vsaka učilnica predstavlja svoj
seznamom in površinami dimni sektor, ravno tako hodnik in
dimnih sektorjev in
prostori za druženje.
opisom dimnih zaves
V prostorih s površino od 200 m2 do
1200 m2 je treba zagotoviti NODT z
efektivno površino 1 % površine tal
ali površine za oddimljanje z
velikostjo 2 % površine tal. Za
oddimljanje se lahko uporabljajo
okna in vrata, ki vodijo neposredno
na prosto. Te odprtine naj bodo
nameščene blizu tal, vsekakor pa
izpod spodnje polovice srednje
višine prostora.
Za telovadnico je potrebno najmanj
11,15 m2 efektivne površine za
Zahteve za odvod dima
NODT. Za oddimljanje se predvidi
intoplote in površine za
strešne kupole.
oddimljanje
Odpiranje odprtin namenjenih za
ODT v telovadnici in stopnišču se
zagotovi avtomatsko preko požarne
centrale in ročno. Vsako napravo za
ODT mora napajati primarni in
najmanj še en sekundarni vir
energije, razen če je zagotovljeno, da
se naprava za ODT pri izpadu
električne energije postavi v požarni
položaj (se odpre).
V ostalih prostorih, kjer se NODT
zagotovi preko oken ni posebnih
zahtev.
Zahteve za kontrolo dima
(npr. naprave za kontrolo Naravni odvod dima in toplote s
dima v požarnih
kupolo na strehi stopnišča.
stopniščih)
Požarne lopute morajo imeti
termično prožilo za avtonomno
proženje mehanizma za zapiranje,
Zahteve za prezračevalne
kjer pa je zahtevan sistem AJP, se
sisteme (požarna
morajo požarne lopute prožiti tudi
odpornost, dimotesnost,
preko sistema AJP. Prezračevalni
vgradnja požarnih loput,
sistem se mora ob proženju AJP ali
krmiljenje prezračevanja
požarne lopute samodejno izklopiti.
ob požaru)
Ob izpadu AJP ali gasilskega
sistema mora obstajati možnost
ročnega izklopa prezračevalnega
sistema. V primeru alarma se mora
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prezračevalni sistem preko AJP
izključiti. Vgrajujejo se lahko
ustrezni certificirani sistemi, ter vsi
preboji morajo biti izvedeni ustrezno
skladno z zahtevami proizvajalca.
Evakuacijske poti
Predvideno največje
V objektu se bo zadrževalo največ
število oseb, ki se lahko
do 800 oseb, vključno z osebami v
hkrati zadržujejo v objektu
telovadnici in tribunami.
in posameznih prostorih
Zbirno mesto (zahteve za Zbirno mesto je predvideno JV od
objekta.
lokacijo)
Vsak razred v isti etaži mora imeti
vsaj dve med seboj neodvisni
evakuacijski poti, ne glede na število
uporabnikov ali površine etaže.
Zahteve za evakuacijske
Na evakuacijskih poteh se morajo
izhode na varno mesto
vrata odpirati v smeri umika
(seznam izhodov z
in morajo biti brez praga. Biti
lokacijami in dimenzijami, morajo odporna proti ognju, ne
posebnosti glede
smejo prepuščati dima in morajo
odpiranja)
imeti samozapiralo.
Klet: 1 x 0,9 m
Pritličje-telovadnica: 2 x 1,2 m
Pritličje: 2 x 1,2 m
1. Nadstropje: 2 x 1,2 m, 1 x 0,9 m
Razdalja od vsake točke uporabnika
do najbližjega izhoda iz prostora
mora biti krajša od 30 m. Če je svetla
višina prostora več kot 5 m, je
dovoljen podaljšek poti do 5 m, pri
Zahteve za nezaščitene
čemer ne sme biti presežena razdalja
dele
60 m. Evakuacijske poti lahko vodijo
evakuacijske poti
do več izhodov na prosto, vendar
(največje dovoljene
skupna dolžina nobene od teh
dolžine in širine)
evakuacijskih poti ne sme presegati
50 m.
Širina
evakuacijske
poti
se
dimenzionira po največjem številu
ljudi. Privzame se najmanj 1,2 m za
200 ljudi.
Zahteve za zaščitene dele
evakuacijske poti
(lokacija, zahtevana širina
in največje dovoljene
dolžine)

Ni zahtev

A4
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Zahteve za označitev in
osvetlitev evakuacijskih
poti

Zahteve za evakuacijo
povezane z dvigali
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Zahtevana osvetljenost pri tleh v
smeri osi evakuacijskih poti
mora biti minimalno 1 lux.
Minimalna osvetljenost mora biti
zagotovljena na celotni evakuacijski
poti, do izhoda na prosto.
Varnostna razsvetljava mora
osvetljevati tudi varnostne znake.
Ploskve piktogramov morajo biti
osvetljeni z najmanj 5 luxov, kot
tudi območje okoli gasilnih
aparatov, hidrantov ter ročnih
javljalnikov.
V primeru požara se dvigalo ne
uporablja. Dvigalo se mora v
primeru požara zapeljat v pritličje,
kjer mora biti odprt.

Odkrivanje požara in alarmiranje
Ročni javljalniki se namestijo pri
Načini odkrivanja požara izhodih iz objekta in na vstopih na
evakuacijska stopnišča. Avtomatski
(stalna prisotnost optični dimni javljalnik se predvidi v
organizacijski ukrepi /
vseh prostorih, razen tam, kjer je
sistemi
za avtomatsko odkrivanje možnost nastanka prahu in v kuhinji.
Tukaj se predvidijo termični
požara)
javljalniki.

Alarmiranje (stalna
prisotnost- organizacijski
ukrepi/ avtomatsko
alarmiranje z zvočnim,
govornim alisvetlobnim
sporočanjem, prenos
alarma na stalno zasedeno
mesto)

Predvidi se takšen zvočni in
svetlobni signal alarma, da je slišen
in viden v obravnavanih prostorih po
posameznih etažah v objektu, v
neposredni bližini požara in v
prostoru požarne centrale. Zvočna
jakost slišnega alarma najmanj 65
dB (A). Frekvenca zvočnega signala
mora biti nad 500 in 2000 Hz.
Prenos signala alarma je vezan na
požarno centralo. Prenos signala se
mora prenesti do teritorialne
gasilske enote Zagradec in osrednje
gasilske enote Stična.

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje
Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
požarno varnost v objektu
(čas zagotavljanja
napajanja, požarna zaščita,
požarna odpornost kablov
ali kinet)

Zagotovljeno mora biti rezervno
napajanje, ki zagotavlja
delovanje sistemov tudi v primeru
izpada električnega toka. Varnostno
napajanje se izvede s pomočjo
agregata. Tako napajanje mora biti
izvedeno tako, da zagotavlja najmanj
72 urno delovanje sistema.
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Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in
sistemov (ročno ali
avtomatsko preko požarne
centrale, možnost
ponovnega ročnega vklopa
in druge zahteve
zakrmiljenja za gasilce)

Krmiljenje sistemov in naprav za
požarno varnost v stavbi je
nadzorovano s požarno centralo, ki
ureja oz. pošlje ukaze na ustrezna
mesta, in sicer:
- Vklopijo se požarne sirene po
požarnih sektorjih,
- odprejo se kupole za odvod dima v
telovadnici in na stopnišču,
- zaprejo se požare lopute v
prezračevalnih kanalih,
- dvigalo se spusti/dvigne v etažo
pritličja.

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 hidrantov)

Za obravnavano stavbo je potrebna
količina vode najmanj 10 l/s, ki jo je
potrebno zagotoviti preko javnega
zunanjega hidrantnega omrežja za
dvourno gašenje.Predvidena sta 2
zunanja nadtalna hidranta DN80 ali
DN100. Razdalja med hidranti in
stavbo ne sme biti manjša od 5 m in
ne večja od 80 m.Notranji hidranti
morajo biti nameščeni v
predprostorih zaščitenih stopnišč, v
stopniščnem prostoru, če zaščitena
stopnišča nimajo predprostora, v
predprostorih dvigal za gasilce.
Predvidena sta dva notranja hidranta
z opremo pod tlakom na etažo.

Klet: 2 gasilnika 6EG
Pritličje: 8 gasilnikov 6EG
1.nadstropje: 7 gasilnikov 6EG
Gasilniki se namestijo na vidnih in
dostopnih mestih. Namestijo se v
Zahteve za gasilne sisteme bližini izhodnih vrat iz prostora ali
(lokacija, gasilo, način
na hodnikih ob izhodu iz prostora
aktiviranja, karakteristične tako, da niso oddaljeni več kot 20 m
zahteve za gašenje)
od najbolj oddaljene točke prostora.
Gasilniki se namestijo tako, da je
glava ročnega gasilnika z
mehanizmom za aktiviranje v višini
80 do 120 cm od tal.

A6
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A7

Nosilnost dovozne poti mora
dosegati minimalno 10 t osnega
pritiska, ravni del poti mora biti
širok najmanj 3 m ali 3,5 m,
Zahteve za dovozne poti
dovoljen vzdolžni naklon je < 10%,
ter delovne in postavitvene prečni pa < 5%, velikost
površine
postavitvenih površin je minimalno
11 x 6 m, velikost delovnih površin
za gasilske avtomobile mora biti
minimalno 12 x 7 m.
Zahteve za gasilsko
dvigalo (mesto vstopa za
gasilce, dimenzije dvigala, Ni zahtev po gasilskem dvigalu
zahteva za nadtlačno
kontrolo, ipd..)
Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost
Zahteve za inštalacije
/
vnetljivih plinov in tekočin
Prostori, ki so požarno ogroženi,
tehnični prostori in skladišča,
morajo biti označeni z ustreznimi
opozorilnimi tablami za prepoved in
opozorila, ki morajo biti v skladu z
SIST standardi.
Goriva se skladiščijo v kletnih
Zahteve glede kurilnih in prostorih. Vsi materiali za tla, stene
dimovodnih naprav in
in strop morajo biti negorljivi in
skladiščenja goriva
odpornosti EI90. V zalogovniku je
potrebno namestiti temperaturni
javljalnik požara. Na dovodu
sekancev in zalogovnika v
kotlovnico je potrebno namestiti
požarno loputo, ki se pri 70 °C
avtomatsko zapre.
Zahteve glede
protieksplozijske zaščite

/

Zahteve glede
strelovodnih in
energetskih naprav

Objekt mora biti povezan s
strelovodno napeljavo, ki mora biti
izdelana in vgrajena v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi s
področja zaščite pred udarom strele.
Vse električne inštalacije morajo biti
ustrezno zaščitene pred
prednapetostjo zaradi udarne strele.
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OPOMBE:
V vrsticah izkaza požarne varnosti morajo biti glede na požarne značilnosti objekta povzeti vsi ukrepi,
ki so določeni v elaboratu. V ta namen se v tabelo po potrebi uvrsti dodatne vrstice z zahtevanimi
ukrepi. Če ukrep ni zahtevan, se vrstica v izkazu označi z znakom »/«.
Navedbe v vodilnem stolpcu se ne smejo spreminjati, širina in višina ter format tabele pa se smiselno
prilagodi zapisu vsebine.
Odgovorni projektant v vsaki celici stolpca »Izvedeni ukrepi PID/datum in podpis« z lastnoročnim
podpisom in datumom potrdi, da je ukrep ustrezno izveden.
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PRILOGA C: NAČRT POŽARNE VARNOSTI IN EVAKUACIJE IZ PRITLIČJA
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