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Stavbe kulturne dediščine so bile zgrajene 

v drugih časih, na podlagi drugačnih 

pravil in brez standardov varnosti. 



                                  

Nekatere so bile v svojih časih  uporabljene 

kot domovanja, v njih so bili stalno prisotni 

ljudje.  

Zdaj jih uporabljamo kot javna mesta – za 

različne prireditve, muzeje, galerije, poročne 

dvorane, hotele ipd.  

Pogosto jih uporabljamo na drugačne 

načine, kot so bile uporabljene v času 

njihove izgradnje. 



                                  
Uporabljajo se kot stavbe, v katerih se 

občasno zberejo večje skupine ljudi na 

različnih prireditvah.  



                                  
Lastniki želijo v njih urediti restavracije, 

vinske kleti, hotelske sobe.....  



                                  
Neizkoriščena podstrešja se urejajo v 

stanovanjske prostore.....  



                                  
V stavbe se vgrajujejo nove instalacije 

vodovoda, prezračevanja, ogrevanja.....  



                                  
Pri tem pa je potrebno: 

 

-v primeru rekonstrukcij in vzdrževalnih del 

zagotoviti vsaj, da se požarna varnost objekta 

ne zmanjša  

-v primeru spremembe namembnosti objekta 

pa ukrepe požarne varnosti prilagoditi 

predvideni novi namembnosti v skladu z 

veljavnimi predpisi  



                                  
Ne glede na prej navedeno, pa je 

OBNOVA STAVBE KULTURNE DEDIŠČINE 

PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠANJE STANJA 

POŽARNE VARNOSTI,  

DA SE NE ZGODI  



                           Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine 

 

 

 

           Primer iz prakse 

      V letu 2006 je bila načrtovana  prenova gradu Snežnik 



                           Obseg prenove 

 

 

Ob izdelavi te študije je bilo 
upoštevano tudi, da  
obravnavani objekt spada med 
stavbe kulturne dediščine, zato 
so bili ukrepi požarne zaščite 
na osnovi določila točke 0.1.3. , 
odstavek d, Tehnične smernice 
TSG-1-001:2007 – Požarna 
varnost v stavbah, izbrani kot 
alternativna kombinacija 
preventivnih oz. aktivnih 
gradbenih in tehničnih 
ukrepov, ki upoštevajo 
konkretno ugotovljene 
omejitve in pogoje pri stavbah 
kulturne dediščine, v največji 
možni meri doprinese k 
izpolnitvi zahtev pravnega 
reda na področju varstva pred 
požarom.   

V letu 2006 je bila načrtovana v letu 2007 pa izvedena 

konstruktivna sanacija gradu Snežnik. Pri tem je bila izvedena tudi 

oblikovna ureditev njegove zunanje in notranje podobe - obnova 

streh, fasad, dostopnega mostu ter vseh pripadajočih stavbnih 

členov kot so dimniki, frčade, žlebovi, balkon, okna in vrata ter 

elementi verande ob vhodnem delu.  

 



                                  Izvedena je bila tudi ponovna pozidava vodnega črpališča ob vodni 

zapornici,  izdelava novih požarnih stopnic v stolpu in po terenu ob 

njem ter obnova opornih zidov ter mostičev. V gradu je bilo 

izvedeno novo centralno ogrevanje na plin, v celoti pa so bile 

obnovljene  in posodobljene vodovodne in električne inštalacije. 

 

Kot “nujno zlo” je morala dokumentacija za PGD vsebovati tudi 

študijo požarne varnosti. 



                   Študija požarne varnosti 

 

 
Ob izdelavi  študije požarne varnosti je bilo upoštevano: 

- da objekt gradu spada med stavbe kulturne dediščine 

 

- zato so bili ukrepi požarne zaščite izvedeni na osnovi določila  

  točke 0.1.3, odstavek d, Tehnične smernice TSG – Požarna   

  varnost v stavbah, 

- izbrani so bili ukrepi kot alternativna kombinacija preventivnih  

  oz. aktivnih gradbenih in tehničnih ukrepov, ki upoštevajo  

  konkretno ugotovljene omejitve in pogoje pri stavbah kulturne  

  dediščine, in ki v največji možni meri doprinesejo k izpolnitvi  

  zahtev pravnega reda na področju varstva pred požarom. 

  



               Gradbene značilnosti objekta 

 

 
- Objekt je masivna zidana stavba z nosilnimi zidovi iz kamna ter v  

  tretji etaži iz opeke.  

- Medetažne konstrukcije so v prostorih nad kletmi kamnitimi oboki,  

  nad vežo pritličja in glavno jedilnico opečni oboki na železnih  

  traverzah, vse ostale medetažne konstrukcije pa so leseni  

  tramovni stropovi.  

- Leseni stropovi so bili v večini prostorov močno poddimenzionirani,  

  zato so bili med sanacijo konstrukcijsko ojačani z jeklenimi  

  nosilnimi elementi..  

- Ostrešje objekta je klasično leseno, ocenjeno kot ustrezno  

  dimenzionirano, izvedeno pa je bilo njegovo vertikalno sidranje v  

  nosilne zidove. Zamenjana so bila ostrešja vseh štirih stolpov. 



               Načrtovanje ukrepov požarne    

                     varnosti v fazi PGD 

 

 

 

Projektna izhodišča investitorja so bila:  

- V podstrešni etaži je želel imeti večnamensko oz. poročno dvorano 

- v etaži nizkega pritličja je želel imeti razdelilno kuhinjo, v etaži    

  visokega pritličja pa jedilnico 

- v kletni etaži je želel imeti prireditveni prostor   

 

Glede na možnosti zagotavljanja evakuacijskih poti  in  izhodov so 

bile v študiji PGD najprej določene omejitve glede možnega 

maksimalnega števila oseb v objektu in glede na to določeno število 

predviden določen koncept ukrepov požarne zaščite (poleg aktivnih 

tudi določeni pasivni ukrepi kot npr. posamezne požarne ločitve, 

potrebne za izvedbo varne evakuacije  predvidenega števila oseb) 

 

-  



 Funkcionalne spremembe med izvajanjem 

obnovitvenih del 

 

 

 

Med izvajanjem del se je investitor odločil za naslednje spremembe: 

• podstrešje  je ostalo neobdelano in neizkoriščeno 

• poročna dvorana je urejena v etaži visokega pritličju, ki ima za potrebe umika   

  urejene tri izhode in sicer ena vrata na glavno stopnišče ter dalje do glavnega  

  izhoda, ter dvojna vrata, ki vodijo na večjo zunanjo teraso ob objektu 

• v etaži nizkega pritličja je v prostoru, kjer je bila predvidena razdelilna kuhinja,   

  urejena razstavna soba 

• v etaži visokega pritličja je v prostoru, kjer je bila predvidena jedilnica,   

  urejena razstavna soba 

• investitor je podal pismeno izjavo, da se bo v kletni dvorani zadrževalo največ  

  do 40 ljudi 

• investitor je podal pismeno izjavo, da bodo ogledi gradu organizirani tako, da se  

  po gradu vodijo le skupine z do največ 15-timi osebami 



            Izvedeni požarno zaščitni ukrepi 
 

Pasivni 
požarna ločitev prostorov kot npr. plinske kotlovnice,  

    požarnega stopnišča, prostora za hidrofor, skladiščnega  

    prostora, podstrešnega prostora  

 ustrezno izvedene evakuacijske poti in izhodi glede na  

    predvideno število oseb v objektu 

 

Aktivni 

 vgradnja sistema varnostne razsvetljave 

  vgradnja sistema avtomatskega javljanja požara 

  brizgalna šoba na strani požarnega stopnišča 

  sistem detekcije plina v kotlovnici 

  notranje hidrantno omrežje in gasilni aparati 

 

 



 

 

TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA 



                            TLORIS NIZKEGA PRITLIČJA 

 

 



                             TLORIS 3. NADSTROPJA 

 

 



                         Požarno stopnišče 

 

 



                       POŽARNO LOČENO PODSTREŠJE 

 

 



                          PLINSKA KURILNICA V KLETI 

 

 



                               HIDRANTI IN GASILNIKI 

 



  SISTEM AVTOMATSKEGA IN ROČNEGA JAVLJANJA POŽARA 

 

 



                       Organizacijski ukrepi 

 

 

 

 

 

- redni pregled in servisiranje tehnične opreme objekta 

- upoštevanje maksimalno določenega števila oseb v objektu v skladu s  

  požarnim načrtom  

- kratek čas alarmiranja in posredovanja gasilske enote (alarmna  

  naprava je vezana na 24 urno dežurno službo, uslužbenca stanujeta  

  relativno blizu objekta) 
 

- sodelovanje z gasilsko enoto PGD Iga vas (ogled objekta, vaja,  

  prioritete reševanja) 

- seznanitev muzejskih vodnikov z ravnanjem z gasilnimi aparati,  

  evakuacijskimi potmi in odpiranjem zasilnih izhodov ter organizacijo  

  evakuacije v primeru potrebe 

- duplikati originalnih vhodnih ključev gradu so shranjeni v najbližjem  

  gasilskem domu 

- sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki izvaja naloge varstva pred požarom  

   

 

 

 ki se izvajajo ob uporabi objekta 



                        Organizacijski ukrepi 
                            ki se izvajajo ob uporabi objekta 

 

 

- kontrola odpiranje zasilnega izhoda kovinskih vrat v vznožju  

  požarnega stolpa in mazanje tečajev teh vrat 

- vrata na evakuacijski poti so opremljena z originalnimi ključi v  

  omaricah ob vratih 

- sprotno ugašanje luči v objektu in izklapljanje el. naprav kadar so  

  izven uporabe 

- odstranitev sesalnika za prah po končanem večernem čiščenju  

  objekta 

- redni večerni obhod objekta 

- zatiranje glodalcev v gradu s strupi in pastmi 

- v primeru potrebe po izvajanju del z odprtim ognjem se organizira  

  požarna straža 

- zimsko pluženje do zunanjih vrat evakuacijske poti 

Pripravil: Janez Špeh 



                                  
                                Problematika 
 

neupoštevanje nekaterih načrtovanih ukrepov v fazi PGD brez 

posvetovanja s projektantom požarne varnosti 

požarni projektant je bil vključen šele po tehničnem pregledu 

objekta – z usklajevanjem smo našli alternativne rešitve, ki 

omogočajo ustrezno evakuacijo projektno določenega števila oseb 

 

v fazi uporabe objekta požarni red ne upošteva v celoti 

dogovorjenih izhodišč iz faze urejanja objekta 



                                  

                                   Problematika 
 

na gradu Snežnik je sicer zaradi skrbnosti oskrbnikov z 

organizacijskimi ukrepi dobro poskrbljeno za preventivno 

požarno varnost v objektu, tudi najbližji gasilci so 

ustrezno pripravljeni 

 



                                  

                                   Problematika 
 

do požara pa kljub temu lahko pride (napake na 

instalacijah, poškodbe instalacij zaradi glodalcev – 

priporočamo preglede s termo kamero, upoštevanje 

možnosti vandalizma – namerni požig….) 



                                  
                                   



                                 Zaključek 
 

v fazi načrtovanja za PGD so predlogi projektanta požarne 

varnosti v želji po zagotovitvi čim višjega nivoja požarne 

varnosti večinoma v nasprotju z željami in pričakovanji 

naročnika 

samo s tesnim in pravočasnim medsebojnim sodelovanjem 

tako v fazi projektiranja kot tudi v času gradnje ter s skupnim 

usklajevanjem lahko dosežemo sprejemljiv rezultat izvedenih 

ukrepov (kombinacija pasivnih, aktivnih in organizacijskih 

ukrepov) 

v fazi uporabe objekta je potrebno dosledno izvajati vse 

potrebne organizacijske ukrepe – velika odgovornost na strani 

uporabnika. 

 

 



Vprašanja? 

Hvala za pozornost. 



                                  


