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RAZVRSTITEV STAVB GLEDE NA POARNO ZAHTEVNOST
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Poarno manj zahtevne stavbe (PZ1)
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Enostanovanjske stavbe
Ve�stanovanjske stavbe



Vse enostavne stavbe




Stavbe z manj kot 10 stanovanji
Samostojne stavbe

12111  Hotelske in podobne stavbe
za kratkotrajno nastanitev
1212  Druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev
113 
Stanovanjske stavbe za
posebne namene
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(vojanice, stavbe za
nastanitev policistov,
gasilcev)



1264  Stavbe za zdravstvo
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(prevzgojni domovi, zapori)
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Upravne in pisarnike stavbe






1

Poarno zahtevne stavbe (PZ2)

Poarno zelo zahtevne stavbe (PZ3)





Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3




Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez bivalnih ali delovnih
prostorov v kleti, kjer lahko v nadstropju
biva, dela ali je nastanjenih manj kot 20
ljudi
Stavbe, kjer je lahko v nadstropju manj kot
100 ljudi

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3



Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez bivalnih ali delovnih
prostorov v kleti, kjer lahko v nadstropju
biva, dela ali je nastanjenih manj kot 100
ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z uporabno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela ali se nahaja
manj kot 100 ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3














Stavbe z ve� kot 200 stanovanji
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
3
kot 22 m od tal
4
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 300 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 200 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 2.500 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 400 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Oznaka skupine, s katero se ozna�ujejo tiste vrste stavb, ki sodijo v isto poarno skupino.
Skupine stavb so sestavljene iz dolo�enih vrst stavb, kakor so opredeljene v uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolo�itvi objektov dravnega pomena (Uradni list RS,
t. 33/03).
3
Za koto tal se teje najnija to�ka stika med tlemi in stavbo.
4
Bruto tlorisna povrina je povrina, iz to�ke 5.1.3 standarda SIST ISO 9836.
2
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Poarno manj zahtevne stavbe (PZ1)

12112  Gostilne, restavracije in
to�ilnice
123 
Trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti
1241  Postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih
komunikacij
1261  Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262  Muzeji in knjinice
1263  Stavbe za izobraevanje in
znanstvenoraziskovalno delo
1265  portne dvorane
1272  Stavbe za opravljanje verskih
obredov, pokopalike stavbe
1273  Kulturni spomeniki



VII

1242  Garane stavbe

VIII

125 

VI

Industrijske stavbe in
skladi�a

Poarno zahtevne stavbe (PZ2)

Poarno zelo zahtevne stavbe (PZ3)

Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela ali se nahaja
manj kot 100 ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z uporabno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3



Pritli�ne stavbe z bruto tlorisno povrino
2
manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3



Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 1.000 m



Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama, ki niso namenjene proizvodnji,
skladi�enju ali delu z nevarnimi snovmi,
brez delovnih prostorov v kleti, kjer lahko v
nadstropju dela ali se nahaja manj kot 100
ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3



Stavbe, v katerih se proizvajajo,
uporabljajo ali skladi�ijo lahko vnetljive
oziroma eksplozijsko nevarne snovi, z
zmogljivostjo ve� kot 1.000 ton oziroma
3
200 m snovi
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 10.000 m
Skladi�a lahkega kurilnega olja in
dizelskega goriva z zmogljivostjo nad
3
20.000 m
Skladi�a za lahko vnetljive teko�ine
3
z zmogljivostjo nad 5.000 m
2
Skladi�a s povrino nad 3.000 m
Stavbe za proizvodnjo in skladi�enje
5
eksplozivov
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1271  Nestanovanjske kmetijske
stavbe
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(nadstrenice za potnike na
avtobusnih in drugih
postajali�ih, javne sanitarije
in podobno)






Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela manj kot 100
ljudi
Stavbe, katerih najviji zgrajeni del ni ve�
kot 10 m nad terenom
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1

Eksplozivi so vse tiste snovi, ki jih kot takne opredeljuje Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, t. 96/02).

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 2.000 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

