
 

 

PRILOGA 1  
Tabela: Požarno manj zahtevni in požarno zahtevni objekti  
 
Razvrstitev objektov po skupinah 
(skladno s CC-SI

1
) 

Požarno manj zahtevni objekti 
 

Požarno zahtevni objekti 

(zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev 
oziroma glede na namen uporabe) 

 

111 – enostanovanjske stavbe 

112 –  večstanovanjske stavbe 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe z več kot 10 stanovanji 

113 – stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe, v katerih lahko hkrati biva več kot 10 ljudi 

  Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov
6
 več kot 600 m

2
 

12111 – hotelske in podobne stavbe 
za kratkotrajno nastanitev 

12112 – gostilne, restavracije in 
točilnice 

12120 – druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

 Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi  

- Stavbe z več kot 20 ležišči za nastanitev 

122 – poslovne in upravne stavbe 

123 – trgovske stavbe in stavbe za 
storitvene dejavnost 

1241- postajna poslopja, terminali, 
stavbe za izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 100 ljudi 

  Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 1000 m
2
 

  Stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo bencina in 
drugih motornih goriv, namenjene javni rabi 

1242 – garažne stavbe Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Podzemne in zaprte garažne stavbe z bruto tlorisno površino 
več kot 500 m

2  
  

  Odprte garažne stavbe z bruto tlorisno površino več kot 8000 m
2  

 

1251 – industrijske stavbe  Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

- Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 2000 m
2
, 

če požarna obremenitev
7
 znaša manj kot 300 MJ/m

2
 

- Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 1000 m
2
, 

če požarna obremenitev znaša 300 MJ/m
2
 ali več 

- Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 400 m
2
, 

če požarna obremenitev znaša 1000 MJ/m
2
 ali več 

 

 

 

 



 

 

 
Razvrstitev objektov po skupinah 
(skladno s CC-SI

1
) 

Požarno manj zahtevni objekti 
 

Požarno zahtevni objekti 

(zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev 
oziroma glede na namen uporabe) 

1252 - rezervoarji, silosi in skladišča  Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte  

- Skladišča in pokrite skladiščne površine z bruto tlorisno površino 
več kot več 1000 m

2
, če požarna obremenitev znaša 300 MJ/m

2
 

ali več 

  Skladišča in pokrite skladiščne površine z bruto tlorisno površino 
več kot več 400 m

2
, če požarna obremenitev znaša 1000 MJ/m

2
 

ali več  

  Skladišča, silosi in rezervoarji za snovi, ki lahko eksplodirajo,  in 
snovi, ki se vžigajo same od sebe, skupne zmogljivosti več kot 
1000 kg  

  Rezervoarji in druga skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin
8
, 

lahko vnetljivih tekočin in gorljivih plinov, oksidantov ter snovi, ki v 
dotiku z vodo razvijajo vnetljive pline, s skupno zmogljivostjo več 
kot 50 m

3
  

  Rezervoarji dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja  z 
zmogljivostjo več kot 250 m

3
 

1261 – stavbe za kulturo in razvedrilo  

 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte  

- Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi 

1262 – muzeji in knjižnice Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi 

  Splošne in nacionalne knjižnice z najmanj 6.000 enotami 
knjižničnega gradiva

2
  

  Stavbe za hrambo javnega arhivskega gradiva
3
 

  Muzeji, ki izvajajo javno službo na področju varstva premične 
dediščine

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Razvrstitev objektov po skupinah 
(skladno s CC-SI

1
) 

Požarno manj zahtevni objekti 
 

Požarno zahtevni objekti 

(zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev 
oziroma glede na namen uporabe) 

1263 – stavbe za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe za predšolsko, osnovno šolsko ali srednješolsko ter 
poklicno izobraževanje  

  Stavbe za izobraževanje in usposabljanje oseb s posebnimi 
potrebami  

  Stavbe za visokošolsko in univerzitetno ter neinstitucionalno 
izobraževanje za več kot 50 slušateljev 

 Stavbe za znanstveno raziskovalno delo in raziskovalni 
laboratoriji z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 600 m

2
 

 1264 – stavbe za zdravstveno oskrbo   Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe z več kot 10 ležišči za paciente oziroma bolnike  

  Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi  

1265 – stavbe za šport Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte  

- Stavbe za dvoranske športe, v katerih se lahko zadržuje več kot 
100 ljudi 

 

1271 – nestanovanjske kmetijske 
stavbe 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Stavbe za nastanitev rejnih živali
5
 z bruto tlorisno površino več 

kot 2500 m
2
 

1272 – obredne stavbe   Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

 Stavbe za opravljanje verskih obredov, v katerih se lahko hkrati 
zadržuje več kot 50 ljudi  

1274 – druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje 

Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Prevzgojni domovi in zapori, v katerih je lahko hkrati nastanjenih 
več kot 10 ljudi 

  Vojašnice, gasilski domovi, stavbe za nastanitev policistov in za 
nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, v katerih se lahko 
zbere več kot 100 ljudi  

21301 – letališke steze in ploščadi  Objekti, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

  Letališke steze in ploščadi  

21421 – predori  Objekti, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo 
med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo 
nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte 

 Srednje dolgi in dolgi cestni predori, pokriti vkopi in galerije
9
 

 Železniški predori, pokriti vkopi in galerije, daljši od tisoč metrov  

2151 – pristanišča in plovni kanali   Ladjedelnice 

 Vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne namene 

 

 

 



 

 

Razvrstitev objektov po skupinah 
(skladno s CC-SI

1
) 

Požarno manj zahtevni objekti 
 

Požarno zahtevni objekti 

(zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev 
oziroma glede na namen uporabe) 

221 – daljinski cevovodi, daljinska 
komunikacijska omrežja in daljinski 
elektroenergetski vodi 

  Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi 

 Transformatorske in razdelilne transformatorske postaje 
primarne napetosti 110 kV in več 

22221 – lokalni vodovodi za pitno in 
tehnološko vodo  

  Omrežja in naprave za preprečevanje požara (hidrantna 
omrežja) 

2302 – elektrarne in drugi energetski 
objekti 
2303 – objekti kemične industrije 
2304 – drugi industrijski gradbeni 
kompleksi, ki niso uvrščeni drugje 

- Inštalacije in tehnične naprave v obratih težke 
industrije  

 Elektrarne in drugi energetski objekti   

 Objekti kemične industrije 

241 – objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas 

- Marine in športna pristanišča za plovila z motorji 

- Kabinske žičniške naprave 

- Zabaviščni parki 

- Živalski in botanični vrtovi 

 

 

 Igrišča za športe na prostem in druge površine za prireditve na 
prostem z zaprtimi prostori za obiskovalce, v katerih se lahko 
hkrati zadržuje več kot 100 oseb 

- Igrišča za športe na prostem in druge površine za prireditve na 
prostem, kjer višina tribun za gledalce znaša 7 m ali več (merjeno 
od nivoja okoliškega terena) 

24203 – objekti za ravnanje z odpadki  - Odlagališča odpadkov
10

 

 
1
 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) 

2 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe  (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) 

3 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) 

4 
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne 

javne službe muzejev  (Uradni list RS, št. 47/12) 
5 
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo)

 

6 
Skupna površina vseh prostorov, ki tvorijo s stavbo oziroma stavbami zaključeno funkcionalno celoto SIST ISO 9836 

7 
Specifična požarna obremenitev – glej pomen izrazov v tehnični smernici TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah

 

8
 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08) 

9 
Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06, 54/09 in 109/10 – ZCest-1) 

10 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11) 

 


