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Nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti 
 
 
 

V Uradnem listu RS, št. 180/20, je bil objavljen nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki je nadomestil dotedanji Pravilnik o 
metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04). 
 
Nov pravilnik določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo 
ocen požarne ogroženosti. 
 
Ocene požarne ogroženosti, izdelane v skladu s tem pravilnikom, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva 
pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom, in na njegovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi. 
 
Ocene požarne ogroženosti je potrebno izdelati za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 Stavbe in 
za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo. 
 
Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe ocene izdelajo ali jih uskladijo s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve, 
ukrepe varstva pred požarom pa uskladijo z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve. 
 
Ker gre za bistvene spremembe metodologije za izdelavo ocen požarne ogroženosti glede na določila prejšnjega pravilnika, hkrati pa ocene 
požarne ogroženosti predstavljajo osnovo za načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred 
požarom, dosedanje ocene požarne ogroženosti ne ustrezajo več, posledično pa lahko vplivajo na aktualnost obstoječih ukrepov varstva pred 
požarom. 
 
Varno in zdravo!                  


