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Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 in 
sprem. 9/11 in 83/12) ter Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS št. 52/2007 

in sprem. 34/11 in 101/11) je bil izdelan: 
 

POŽARNI RED 
 

Predmet požarnega reda so prostori ŠPORTNE DVORANE, v sklopu ŠPORTNEGA 
PARKA STOŽICE. Požarni red določa ukrepe varstva pred požarom, ki jih morajo 

upoštevati in izvajati vsi lastniki/uporabniki oz. najemniki ter obiskovalci ŠPORTNE 
DVORANE v sklopu ŠPORTNEGA PARKA STOŽICE. 

 
Opis objekta:  
Športno trgovski kompleks sestavljajo stadion z 16.038 sedeži, športna dvorana z 
12.480 sedeži, številna zunanja igrišča, parkirišča in parkirna hiša za okoli 3.500 

vozil ter trgovski center na okoli 80 tisoč kvadratnih metrih površine. 
 

Objekt ŠPORTNE DVORANE se nahaja sklopu Športno rekreacijskega parka 
Stožice. Območje je ob križišču severnega dela zunanjega mestnega ringa in 

Štajerske ceste. Območje omejujejo na severu severna obvozna cesta, na vzhodu 
Štajerska cesta, na zahodu Vojkova cesta ter na jugu Pot spominov in tovarištva. 

Obsega površine degradiranega območja gramoznice, ki je na jugu obdano z 

vrtičkarskim območjem in kmetijskimi površinami. 
 

Ocena požarne ogroženosti: Ocena požarne ogroženosti obravnavanega 
objekta je 3 - srednja požarna ogroženost. Oceno požarne ogroženosti je izdelalo 

podjetje EKOsystem d.o.o., številka 0063-07-10 OC. POŽ. OGR. 
 

S požarnim redom se glede na zahteve varstva pred požarom, oceno požarne 
ogroženosti ter glede na nevarnosti nastanka požara, širjenje požara in nastajanje 

dima ob požaru določa: 
1. organizacijo varstva pred požarom v prostorih ŠPORTNE DVORANE 

2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih narekujejo delovni pogoji, 
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz 

požarno ogroženih prostorov, 
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe, 

5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih 

naprav in drugih virov vžiga, 
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo, 

7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola 
teh ukrepov, 

8. navodila za ravnanje v primeru požara, 
9. način usposabljanja in poučevanja zaposlenih o požarni varnosti. 

 
V skladu s 6. in 10. členom Pravilnika o požarnem redu je potrebno na vidnih 

mestih v objektu izobesiti izvleček iz požarnega reda ter načrt evakuacije iz 
objekta. 
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1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 

1.1. Definicija odgovornosti 
 

1.1.1. Organizacijska odgovornost 

Odgovorna oseba je v skladu s svojimi pooblastili zlasti odgovorna, da je varstvo 

pred požarom organizirano skladno z veljavnimi predpisi. 
 

1.1.2. Odgovornost za nadzor izvajanja ukrepov varstva pred požarom 

Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščena 

družba ima posebne zadolžitve na področju varstva pred požarom in je odgovorna 
za nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom. 

 

1.2. Naloge in odgovornosti 

1.2.1. Odgovorna oseba – upravnik objekta ŠPORT LJUBLJANA  

 Skrbi za zakonitost pri opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem 
varstva pred požarom. 

 Skrbi za ustrezno obliko organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja 
varstva pred požarom. 

 V kolikor ne izpolnjuje pogojev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. 
List RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) imenuje pooblaščeno osebo za izvajanje 

ukrepov varstva pred požarom – pooblaščeno družbo. 
 Na predlog pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – 

pooblaščene družbe, sprejme način in program usposabljanja zaposlenih za 
področje varstva pred požarom. 

 Skrbi za zagotavljanje financiranja varstva pred požarom ter potrjuje plan 
razvoja varstva pred požarom. 

 Obravnava poročila odgovornih organov in pooblaščene strokovne osebe za 

izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščene družbe ter določa 
ustrezne ukrepe. 

 Poskrbi, da so o inšpekcijski odločbi z vidika varstva pred požarom obveščeni 
lastniki in najemniki prostorov v objektu in da se zadeve hitro in učinkovito 

odpravijo. 
 Obvešča lastnike in najemnike prostorov o stanju na področju požarne varnosti. 

 Je odgovoren za redno kontrolo stanja oznak sredstev za gašenje, evakuacijskih 
poti in izhodov. 

 Določi osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
 S sklepom določa požarni red. 

 Predlaga uvajanje sankcij proti kršiteljem. 
 Ob zamenjavi lastnikov oz. najemnikov seznani nove lastnike oz. najemnike s 

požarnim redom in možnostjo evakuacije, pokaže opremo, naprave in sredstva 
za varstvo pred požarom. 
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 Izdaja dovoljenja za opravljanje tako imenovanih vročih del (rezanje, brušenje, 
spajkanje,…), ki lahko povzročijo požar. 

1.2.2. Odgovorna oseba – vodja objekta 

 Organizira varstvo pred požarom tako, da je zagotovljeno preprečevanje 

nastanka požara s strani vseh subjektov, ki se iz kakršnegakoli razloga 
zadržujejo v objektu (zaposleni, obiskovalci, dostavne službe, izvajalci 

vzdrževalnih del,...). 
 Seznanja pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – 

pooblaščeno družbo z načrtovanimi spremembami, ki lahko vplivajo na požarno 
varnost v objektu. 

 Sodeluje pri investicijah v opremo, naprave in druga sredstva za varstvo pred 
požarom.  

 Organizira periodične preglede sistemov aktivne požarne zaščite s strani 

pooblaščenega podjetja, ki ima Pooblastilo za pregledovanje vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite ter vodi evidence o pregledih sistemov APZ. 

 Organizira redne letne preglede naprav za gašenje (gasilniki in hidranti). 
 Je odgovoren za redno kontrolo in servisiranje protipožarne opreme in sredstev 

iz vidika namestitve in vizualnih poškodb. 
 Poskrbi za vodenje predpisanih evidenc in kontrolnih listov. 

1.2.3. Odgovorna oseba – izvajalec prireditev 

 Izvajalec oz. organizator prireditve in njegovi zaposleni morajo biti seznanjeni s 

požarnim redom objekta. Seznanitev s požarnim redom potrdijo z vpisom v 
evidenco, priloženo v tem požarnem redu. 

 Prav tako morajo biti seznanjeni s požarnim redom vsi pogodbeni izvajalci s 
strani najemnika oz. organizatorja prireditve.  

 Mora zagotoviti požarno stražo, osebe za začetno gašenje in vodenje evakuacije 
in ostale varnostne službe.  

 Mora zagotoviti, da so vse zgoraj naštete službe seznanjene z požarnim redom, 

z objektom, s pasivno in aktivno zaščito in vsemi odgovornostmi ter poučene o 
postopkih ob izrednih dogodkih in ustrezno usposobljene po programu, ki ga 

predpiše upravljavec objekta.  
 

V primeru prireditev mora izdelati načrt varovanja, na objektu pa mora zagotoviti 
prisotnost varnostne službe z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na 

zasedenost objekta in požarno stražo. Pri izbiri izvajalca varnostne službe in 
požarne straže mora izvajalec prireditev zahtevati kot pogoj, da lahko taka služba 

opravlja varovanje na objektu v času prireditev najmanj sledeče:  
 mora biti poučena o vseh aktivnih in pasivnih požarnih ukrepih na objektu  

 mora biti usposobljena, da lahko krmili vso vklaplja/izklaplja/krmili požarno opremo  
 mora biti usposobljena za delo s požarno centralo  

 mora biti usposobljena za delo z alarmnim ozvočenjem  
 mora biti usposobljena za vodenje evakuacije 
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1.2.4. Odgovorna oseba – izvajalec gostinske dejavnosti med prireditvijo 

 Izvajalec gostinske dejavnosti in njegovi zaposleni oz. pogodbeniki, morajo biti 

seznanjen s požarnim redom objekta.  
 Opravlja delo tako, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije. 

 Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara 
ali eksplozije.  

 Na nevarnost nastanka požara opozarja sodelavce in druge osebe, ki bi s svojo 
dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.  

 Sodeluje pri reševanju in gašenju. 
 Nosijo vso odgovornost za neizvajanje požarno varnostnih ukrepih določenih v 

požarnem redu  in požarno varnostnih navodil za ukrepanje in ravnanje. 
 V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter 

se evakuirati iz objekta. 
 Ob zapustitvi prostorov ali evakuaciji morajo izklopiti vso električno ali drugo 

opremo. 

1.2.5. Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – 

pooblaščena družba 

 Vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

 Nadzoruje izvajanje ukrepov in posebno pozornost posveti požarni varnosti v 

objektu. 
 V sodelovanju z upravnikom zagotavlja usposabljanje zaposlenih o požarni 

varnosti in ukrepih v primeru požara. 
 Skrbi za nadzor nad vzdrževanjem opreme, naprav in drugih sredstev za 

varstvo pred požarom. 
 Izdeluje poročila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih. 

 Nadzoruje in odobrava vzdrževalna in rekonstrukcijska dela v objektu. 
 V sodelovanju z upravnikom najmanj enkrat letno organizira praktično 

usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta in izdela zapisnik o času, 
sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.  

1.2.6. Varnostna služba 

Stalne naloge: 

 Opravljanje preventivnih pregledov med obhodi ŠPORTNE DVORANE STOŽICE in 
okolici ter o ugotovljenih kršitvah predpisov s področja varstva pred požarom in 

tega požarnega reda obvesti nadrejenega oz. upravnika ali pooblaščeno osebo 

za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.  
 Opozarjanje uporabnikov (zaposleni, obiskovalci,..) objekta o prepovedi kajenja, 

prepovedi zalaganja vhodov in izhodov iz objekta in na vzdrževanje čistoče.  
 Voditi evidenco o obiskovalcih, izvajalcih vzdrževalnih del in drugih uporabnikih 

objekta. 
 Vizualno nadzoruje stanje požarno varnostnih naprav. 
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V primeru požara: 
 V primeru požarnega alarma varnostnik potrdi alarm na požarni centrali in na 

displeju pogleda mesto alarma. 
 Odide do mesta požara in ugotovi dejansko stanje (požar ali lažni alarm). 

 V primeru požara to takoj sporoči na Regijski center za obveščanje na številko 
112. 

 V primeru požara varnostnik počaka gasilce, policijo in reševalce pri vhodu v 
objekt ter jih seznani z lokacijo požara in možnim dostopom na mesto požara 

(po potrebi gasilcem in reševalcem odklepa vrata za lažji dostop). 
 V primeru požara izven obratovalnega časa, varnostnik zagotovi, da se o požaru 

obvesti upravnika in pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom – pooblaščeno družbo. 

1.2.7. Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje 

evakuacije – v času, ko v športni dvorani ni prireditev 

 Mora razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu 

objekta, za katerega je oseba odgovorna, 
 Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov 

(gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, 
sprinkler, ipd.) 

 V primeru požara do prihoda gasilske enote vodi gašenje požara in izvaja 
evakuacijo, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. 

 V primeru požara vodi akcijo reševanja opreme in naprav ter sodeluje z vodjo 
intervencije gašenja. 

 Na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke 
posreduje vodji intervencije. 

 Sodeluje pri organizaciji sanacije požarišča po končanem gašenju. 
 Skrbi za prehodnost evakuacijskih poti. 

 Skrbi, da so gasilniki in hidranti dostopni in niso založeni oz. blokirani. 

1.2.8. Požarna straža – v času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve 

 V času, ko se v športni dvorani odvijajo prireditve požarno stražo lahko izvajajo 

le gasilci, ki prevzamejo tudi vse naloge odgovornih oseb za gašenje začetnih 
požarov in izvajanje evakuacije, 

 Vodja požarne straže ima posebne naloge, ki so: zagotavljanje ustreznega 
števila izvajalcev požarne straže, vodenje evakuacije preko ozvočenja, 

usmerjanje požarne straže in dajanje drugih navodil vsem osebam v objektu, 
 Vodja požarne straže mora biti med prireditvijo stalno prisoten v nadzorni sobi 

 Požarna straža se izvaja vsaj 2 uri pred začetkom prireditve ter vsaj še 2 uri po 
koncu prireditev, 

 Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov 
(gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, 

sprinkler, ipd.), 
 Seznanjena mora biti z lokacijami krmilnih sistemov aktivne požarne zaščite 

(APZ), in sicer:  

 nadzorna soba na koti +14,0 (CNS soba, požarna centrala) 
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 nadzorna soba na koti +9,0 (ročni vklop sistemov mehanskega odvoda dima 
in toplote MODT) 

 nadzorna soba (prostor varnostnikov), klet -1 (požarna centrala) 
 sprinkler centrala, klet -1. 

1.2.9. Požarna straža pri izvajanju vzdrževalnih delih 

Izvajalec požarne straže (le gasilci), pri izvajanju vzdrževalnih del, kjer lahko 

pride do varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja 
iskre v prostoru ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila ima 

posebne naloge, in sicer: 
 Mora razumeti in poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu 

objekta, za katerega je oseba odgovorna,  
 Mora poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov 

(gasilniki, notranji hidranti, ročni javljalniki, sistem odvoda dima in toplote, 

sprinkler, ipd.)  
 V primeru požara do prihoda gasilske enote vodi gašenje požara in izvaja 

evakuacijo, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.  
 Skrbi za prehodnost evakuacijskih poti.  

 Skrbi, da so gasilniki in hidranti dostopni in niso založeni oz. blokirani. 

1.2.10. Zaposleno osebje 

 Opravlja delo tako, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije. 
 Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara 

ali eksplozije.  
 Na nevarnost nastanka požara opozarja sodelavce in druge osebe, ki bi s svojo 

dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.  
 Sodeluje pri reševanju in gašenju. 

 Nosijo vso odgovornost za neizvajanje požarno varnostnih ukrepih določenih v 
požarnem redu  in požarno varnostnih navodil za ukrepanje in ravnanje. 

 V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter 
se evakuirati iz objekta. 

 V primeru nastanka požara ali ob požaru morajo zagotoviti varno evakuacijo 
ogroženih oseb (obiskovalci, gostje) po evakuacijskih poteh. 

 Sodeluje pri reševanju in gašenju skladno s požarnim redom. 

1.2.11. Uporabniki športne infrastrukture 

 Morajo biti seznanjeni s požarnim redom objekta in evakuacijskimi potmi. 
 Uporabljajo prostore tako, da ne povzročajo nevarnosti nastanka požara ali 

eksplozije. 

 Uporablja takšno delovno opremo, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara 
ali eksplozije.  

 Na nevarnost nastanka požara opozarjajo varnostno službo, ki bi s svojo 
dejavnostjo lahko povzročili nastanek požara ali eksplozije.  

 Sodeluje pri reševanju in gašenju skladno s požarnim redom, 
 V primeru nastanka požara ali ob požaru, morajo obvestiti varnostno službo ter 

se evakuirati iz objekta. 
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1.2.12. Osebe, ki opravljajo čiščenje prostorov 

 Pred pričetkom del zagotovijo vse potrebne ukrepe varstva pred požarom. 

 Pri delu uporabljajo predpisana delovna in čistilna sredstva. 
 Čistila hranijo le v zato namenjenih prostorih, pri uporabi in shranjevanju čistil, 

ki vsebujejo nevarne snovi pa je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.  
 Prepovedano je uporabljati električne aparate (sesalce,…) s poškodovanimi 

priključki. 
 Prepovedana je uporaba poškodovanih električnih vtičnic. 

 Ne zalagajo poti in izhodov iz objekta. 
 Po končanem delu mora pregledati vse prostore z namenom, da so izključeni vsi 

potencialni vzroki za nastanek požara. 
 O ugotovljenih pomanjkljivostih s področja varstva pred požarom takoj obvesti 

upravnika. 

1.2.13. Zunanji izvajalci rednih in občasnih vzdrževalnih del  

 Predhodno obvestiti upravnika objekta o vročih delih, ki lahko povzročijo 
nastanek požara ter organizirati požarno stražo. 

 Za vsa dela, ki se odvijajo z odprtim plamenom morajo podati pisno zahtevo 

upravniku, ki izda dovolilnico za opravljanje tako imenovanih vročih del. 

 Pred začetkom del mora zagotoviti vse preventivne požarnovarnostne ukrepe in 
pridobiti dovoljenje za opravljanje tako imenovanih vročih del od upravnika 

objekta. 
 Med delom izvajati vse požarno varnostne ukrepe vključno s požarno stražo, ki 

jo organizira izvajalec del. Požarna straža mora trajati dokler obstaja povečana 
nevarnost za nastanek požara. 

 Pri delu uporabljajo samo predpisana delovna sredstva in postopke. 

 Vzdrževalna dela na električnih, strojnih in drugih instalacijskih napravah 
opravljajo samo strokovno usposobljeni oz. pooblaščeni izvajalci z dovoljenjem 

za delo. 
 Svoje delo so dolžni opravljati s polno materialno odgovornostjo in na način, s 

katerim ne ogrožajo stanje požarne varnosti v objektu.  
 Prepovedano je odlagati predmete na prehode poti pri izhodih, ker se s tem 

zmanjšuje prehodnost poti za umik v primeru nesreče. 
 Prepovedano je ovirati dostop do zunanjih intervencijskih površin. 

 Upravniku dostaviti dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pred 
požarom.  

1.2.14. Obiskovalci, stranke in drugi uporabniki objekta  

 Se ne smejo zadrževati v delih objekta, ki jim ni namenjen. 

 Upoštevajo opozorila in oznake o prepovedi kajenja. 
 Upoštevajo vsa opozorila in navodila zaposlenih v objektu. 

 Upoštevajo vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara. 

 V objektu ne uporabljajo nevarnih in vnetljivih snovi. 
 Ne zasedajo zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, stopnišč ipd. 

 V primeru požara se je potrebno takoj evakuirati iz objekta. 
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2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 
Vse osebe v objektu so odgovorne za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja 

ter za preprečevanje nastanka požara. 
 

2.1. Ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne 
razmere in pogoji dela 

2.1.1. Izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom za zaposlene 

 Delo je treba opravljati s tako pazljivostjo, da ne pride do požara, pred 
zapustitvijo delovnega mesta pa se je treba prepričati, da ne obstaja nobena 

možnost za nastanek požara. 
 Upoštevati je treba vsa navodila ter opozorila in oznake za požarno varnost v 

vseh prostorih objekta. 

 Pri vzdrževanju, adaptacijah, popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na 
tak način, da se ne povzroči požar ali eksplozija.  

 Odstraniti je potrebno vse odpadke (gorljivi odpadki, karton, ostala neuporabna 
embalaža itd.) na mesta, ki so zato določena. 

 Po končanem delu je potrebno izključiti vse nepotrebne električne naprave ter 
razsvetljavo. 

 Obiskovalci, stranke, gosti in zaposleni morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva 
pred požarom. 

2.1.2. Zagotavljanje čistoče 

 Delovna mesta morajo biti čista in urejena. 

 Odpadne gorljive snovi in material se mora redno odstranjevati v zato 
namenjene posode, ki so na določenem zbirnem mestu izven objekta. 

2.1.3. Požarna straža (uporaba odprtega ognja, prireditve) 

Za odprti plamen se šteje vsaka uporaba varilnih, rezilnih in drugih naprav, ki 

povzročajo visoke temperature in bi lahko povzročile požar ali eksplozijo pri 

rekonstrukcijah, novogradnjah oziroma vzdrževalno investicijskih in drugih 
posegih v vseh prostorih Športne dvorane Stožice. Pri vseh požarno nevarnih 

delih, je potrebno organizirati požarno stražo. 
Pri uporabi odprtega plamena ali orodja ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru ki 

je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila, s strani zunanjih 
izvajalcev del ali najemnikov športne dvorane je potrebno upoštevati naslednje: 

 Upravniku Športne dvorane Stožice je potrebno s strani najemnikov poslovnih 
prostorov oziroma izvajalcev del podati zahtevo o namenu uporabe odprtega 

plamena z navedbo časa in lokacije uporabe. 
 Po presoji upravnika Športne dvorane Stožice se mora skupaj z najemnikom 

poslovnih prostorov oziroma izvajalcem del izvršiti ogled mesta uporabe del z 
odprtim plamenom. 

 Po ogledu se določijo in izdajo s strani upravnika Športne dvorane Stožice 
ukrepi v pisni obliki (dovoljenje za izvajanje vročih del, pogodba o delih, ipd.). 
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 S strani najemnika poslovnih prostorov oziroma izvajalca del se mora pred 
začetkom del očistiti mesto uporabe odprtega plamena, vnetljivih snovi ter 

zaščititi sosednje naprave in material v skladu z določenimi varnostnimi ukrepi. 
 S strani najemnika oz. izvajalca del, je potrebno organizirati požarno stražo in 

jo je potrebno izvajati dokler traja povečana požarna nevarnost, kar je 
potrebno navesti v dovoljenju ali pogodbi.  

 
Po Zakonu o varstvu pred požarom mora požarno stražo organizirati:  

1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;  

2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je 

nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;  

3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do 

eksplozije;  

4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je 

razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.  

 

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 

2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v 

objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več 

kot 100 ljudi. 

 
V objektu se hkrati zbira več kot 100 ljudi, zato lahko v skladu z določili Zakona o 

varstvu pred požarom, požarno stražo v prostorih obravnavanega objekta izvajajo 

le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo. Požarno stražo v obravnavanem 
objektu lahko opravljajo le tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko 

službo v skladu z zakonom o gasilstvu na območju občine v kateri se nahaja 
obravnavani objekt, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z Zakonom o 

gasilstvu ni določeno drugače.  
 

Stroški izvajanja požarne straže v skladu z Zakonom o gasilstvu bremenijo 
lastnika ali upravljalca objekta – razen če ni drugače določeno z medsebojno 

pogodbo med najemnikom in upravljalcem objekta. Prav tako morajo biti v 
medsebojni pogodbi podana določila oz. zahteve za zagotavljanje ustreznega 

števila usposobljenih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
glede na število obiskovalcev prireditve. Organizator prireditve oz. najemnik 

športne dvorane, mora poskrbeti za ustrezno število odgovornih oseb za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi za čas pred in po izvedbi dogodka 

(npr.: montaža, demontaža, itd.). 

2.1.4. Uporaba električnih grelnih teles in kuhalnikov 

Prenosna plinska in električna grelna telesa (za ogrevanje, kuhanje ipd..) se lahko 

uporabljajo le ob soglasju direktorja in ob pogoju, da so pregledana in preizkušena 
glede na zahteve varstva pred požarom. Prenosna električna grelna telesa morajo 

biti ločena od ostalih gorljivih materialov oziroma toplotno izolirana, nameščena v 
originalnih ohišjih in morajo imeti vgrajene varnostne naprave za avtomatsko 

izključitev električne energije, če pride do pregrevanja in narejena tako, da ob 
pravilni uporabi ne morejo povzročiti požara. Po končani uporabi in ob zapustitvi 

delovnega prostora se je potrebno prepričati, da so grelna telesa in kuhalniki 
zanesljivo izklopljeni. Požarna varnost vsakega električnega grelnega telesa mora 
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biti dokazno nadzorovana na dobo enega leta (periodični pregled - serviserji). 
Potrebno je opraviti periodični pregled delovne opreme glede na oceno tveganja z 

izjavo o varnosti. 

2.1.5. Kajenje 

 Kajenje je v vseh prostorih Športne dvorane Stožice STROGO PREPOVEDANO!  

2.1.6. Uporaba opreme, naprav in strojev – delovne opreme 

 Vsako uporabo opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom in za 
gašenje (poškodbe zaščitnih plomb) je treba takoj sporočiti upravniku. 

 Požarna vrata ne smejo biti založena. 
 Vsa požarna vrata s samozapirali na prehodih požarnih sektorjev, morajo biti 

normalno zaprta. 
 Stalno odprta požarna vrata (odprta preko držalnega magneta), se mora redno 

testirati v okviru pregledov sistemov APZ in vizuelno pregledovati, v področju 

požarnih vrat ne sme biti ovir, ki bi preprečevala zapiranje požarnih vrat. 
 Uporablja se lahko samo predpisane in pregledane stroje, naprave oz. delovno 

opremo.  
 Po zaključku dela in ob zapustitvi delovnega mesta se je potrebno prepričati, da 

je vsa delovna oprema zanesljivo izklopljena in da ne more priti do požara. 
 V neposredni bližini delovne opreme, ki ima vroče dele ni dovoljeno odlagati oz. 

skladiščiti vnetljive embalaže ali vnetljivih snovi. 
 Za vso delovno opremo je potrebno opraviti periodični pregled delovne opreme 

po predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu. 
 Vsakršno pomanjkljivost oz. potencialno nevarnost za požar pri delovni opremi 

je potrebno takoj sporočiti direktorju. 

2.1.7. Prosti dostopi 

Dostopi do evakuacijskih poti, gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. morajo 
biti vedno prosti in jasno označeni. Prav tako morajo biti na območju objekta in v 

njegovi okolici proste dostopne določene intervencijske poti in površine za gasilska 

in druga reševalna vozila. 
Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem za požarno varnost ne 

sme spreminjati, ne glede na število uporabnikov v objektu. Izjemoma je 
evakuacijsko pot, pomembno za požarno varnost, dovoljeno spremeniti, če se 

izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se zaradi sprememb evakuacijske 
poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni 

projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti. 

2.1.8. Postavitev dodatne opreme v prostor 

Pri postavitvi dodatne opreme v prostor (npr. oder, rekviziti, itd.) je potrebno 
poskrbeti za ustrezno požarno varovanje in namestitvijo dodatnih gasilnikov, ki 

morajo biti nameščeni v bližini nameščene dodatne opreme v prostor.  
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2.2. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce in vzdrževalce 
v poslovnem delu 

2.2.1. Vstop v objekt 

 Obiskovalci in vzdrževalci morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred požarom 
na območju objekta. 

 Seznaniti se je potrebno, kje so evakuacijski izhodi iz objekta. 
 Upoštevati je potrebno vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara. 

 Intervencijske in evakuacijske poti, hodniki, prehodi, stopnišča, gasilna 
sredstva ter naprave morajo biti vedno prosta, nezasedena in nezaložena. 

 V objektu je prepovedana uporaba odprtega plamena in nevarnih snovi brez 
odobritve upravnika, ki izda dovoljenje za opravljanje t.i. vročih del. 

 Dosledno upoštevajte določila o prepovedi kajenja.  

 V primeru nevarnosti nastanka požara se mirno in po najbližji evakuacijski poti 
odstranite iz objekta.  

2.2.2. Izvajanje del 

Vzdrževalna in rekonstrukcijska dela v objektu se smejo pričeti šele po podpisu 

pisnega dogovora o varnosti. Dela je potrebno opravljati s tako pazljivostjo, da ne 
prihaja do nevarnosti za nastanek požara. Po končanem delu se je potrebno 

prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara. 

2.2.3. Nevarne snovi 

Vnos nevarnih snovi v objekt mora biti predhodno najavljen in odobren s strani 
upravnika. Organizirati se morajo vsi potrebni požarno varnostni ukrepi, ki so 

potrebni za posamezno nevarno snov, ob vnosu večje količine nevarnih snovi v 
objekt se mora poleg upravnika vedno obvestiti tudi pooblaščeno osebo za 

izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščeno družbo, katera lahko 
odobri vnos nevarnih snovi. Pri delih, kjer se uporabljajo nevarne snovi, se lahko 

uporablja in skladišči le toliko nevarnih snovi, kot jih potrebujemo za uporabo v 

eni delovni izmeni (npr. pri vzdrževalnih delih…). 
 

2.3. Ukrepi varstva pred požarom za obiskovalce prireditev 
 Obiskovalci morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred požarom na območju 

objekta. V ta namen so v bližini vseh evakuacijskih izhodov nameščeni izvlečki 
požarnega reda in evakuacijski načrti. 

 Seznaniti se je potrebno, kje so evakuacijski izhodi iz objekta. 
 Obiskovalci prireditev se ne smejo dalj časa zadrževati na evakuacijskih poteh 

(hodniki, prehodi, stopnišča). 

 Dosledno upoštevajte določila o prepovedi kajenja.  
 V primeru nevarnosti nastanka požara se mirno in po najbližji evakuacijski poti 

odstranite iz objekta. Upoštevati je potrebno vse oznake za evakuacijo in umik 
v primeru požara ter upoštevati navodila redarjev, varnostnikov in drugih 

odgovornih oseb. 
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3. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO 

POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO 

OGROŽENIH PROSTOROV 
 
Pri odstranjevanju gorljivih snovi je potrebno upoštevati sledeča navodila:  

 Papir in karton je potrebno zlagati v zato namenjene škatle ali vreče ter jih nato 
odložiti na predvidena prevzemna mesta. 

 Odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo 
sproti – s strani pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem 

odvozu kosovnega materiala. 
 Vse vnetljive snovi morajo biti pravilno skladiščene in hranjene, v nasprotnem 

primeru pa takoj odstranjene v skladu z predpisi. 

 Vnetljivih snovi v prostorih je malo in jih po potrebi odstrani pooblaščeno 
podjetje registrirano za odvoz odpadnih kemikalij. 

 Požarno ogroženi prostori so predvsem tehnični prostori v kletnem delu objekta. 
V teh prostorih morajo zaposleni delavci upoštevati vse požarno-varstvene 

predpise ter v primeru začetnih požarov takoj intervenirati: pogasiti začetni 
požar, če to lahko storijo brez nevarnosti zase ali druge osebe, obvestiti 

varnostno službo, upravnika, gasilce in po potrebi takoj začeti z evakuacijo. 
 

4. PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV 

GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE 
 
Največje število uporabnikov, ki se lahko istočasno zadržujejo v Športni dvorani 

Stožice znaša največ 14.500 uporabnikov. Na tribunah športne dvorane se lahko 
istočasno zadržuje do največ 12.500 obiskovalcev.  

 

Ker se v ŠPORTNI DVORANI STOŽICE lahko odvijajo različne prireditve (koncerti, 
športne prireditve) se lahko v primeru različnih prireditev v dvorani nahaja: 

 
- Športna prireditev – največ 14.500 uporabnikov, 

o Pritličje skupaj z igriščem: največ 8400 uporabnikov, 
o VIP etaža: največ 1050 uporabnikov, 

o 2. nadstropje: največ 5000 uporabnikov 
 

- Koncert oz. prireditev (postavljen oder) – največ 13.700 uporabnikov  
o Pritličje skupaj s parterjem: največ 7600 uporabnikov, 

o VIP etaža: največ 1050 uporabnikov, 
o 2. nadstropje: največ 5000 uporabnikov 
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5. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, 

GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH 

NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA 
 

5.1. Ukrepi v požarno nevarnih prostorih  
 

Mesta in prostori s povečano nevarnostjo v obravnavanem objektu so 
tehnični prostori (strojnice, strojnice klimatskih naprav, elektro prostori) 

objekta. Določila in ukrepi za te prostore so naslednji: 
 Vhodna vrata v takšne prostore se morajo praviloma odpirati navzven. 

 V takšne prostore se ne sme vnašati vnetljivih snovi. 
 Varjenje se opravlja pod strogim nadzorstvom upravnika, ki tudi izda 

dovolilnico za opravljanje tako imenovanih vročih del. 
 V požarno nevarnih prostorih je pri delu z odprtim ognjem potrebno organizirati 

požarno stražo. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna 
nevarnost. 

 V neposredni bližini varjenja ne smejo biti prisotne gorljive snovi. 
 Ogrevanje prostorov mora biti izvedeno z ogrevali, ki ustrezajo zahtevam 

varstva pred požarom posameznega objekta ali prostora. 

 

5.2. Ostali ukrepi varstva pred požarom 

5.2.1. Stroji, naprave in priprave 

 Izdelani morajo biti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. 

 Redno se morajo vzdrževati oziroma čistiti. 
 Popravila in vzdrževanje smejo izvajati samo za to usposobljeni in pooblaščeni 

delavci. 

 Uporabljati se morajo v skladu z navodili proizvajalcev. 
 Vsa nova delovna oprema mora biti opremljena s CE znakom ter mora imeti 

izjavo o skladnosti. 
 Opravljeni morajo biti redni pregledi stare in nove opreme skladno z zakonom o 

pregledih opreme. 

5.2.2. Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in 

ozemljitve 

 Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in ozemljitve v objektu 

morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi predpisi tako, da ne predstavljajo 
nevarnosti za nastanek požara. 

 Električne naprave in elektroinštalacija v požarno in eksplozijsko bolj ogroženih 
prostorih morajo biti v ustrezni požarno in eksplozijsko varni izvedbi. 

 Pregledi in meritve električnih naprav, elektroinštalacij, električnih priključkov 
se izvajajo v skladu s predpisi in sicer na 8 let. Pregled in meritve izvaja 

pooblaščena organizacija, ki po opravljenem pregledu izda zapisnik s prilogami. 

 Svetila, pri katerih so možne mehanske poškodbe, morajo biti ustrezno 
zaščitena. 
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 Električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki in ozemljitve sme 
vzdrževati samo strokovno usposobljena oseba. 

 Razdelilne omarice morajo biti zaklenjene, ustrezno označene in vedno 
dostopne. 

 Menjava varovalk je dovoljena samo strokovno usposobljenim delavcem. 
 Glavna stikala električnih inštalacij morajo biti vedno dostopna in predpisano 

označena. 

5.2.3. Strelovodna napeljava 

Objekt je opremljen s strelovodno napeljavo. Strelovodna instalacija mora biti v 
skladu s tehničnimi predpisi za strelovode. Instalacija v objektu je povezana s 

strelovodno ozemljitvijo in mora biti izvedena po zahtevah izenačevanja potenciala 
v objektu. 

 

Meritve ozemljitev se izvajajo v skladu s predpisi in sicer na vsaka 4 leta. Meritve 
ozemljitev izvaja pooblaščena organizacija, ki po opravljenem pregledu izda 

zapisnik s prilogami. 
 

6. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO 

INTERVENCIJO 
 
Osnovni ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo so sledeči: 

 Evakuacijske poti morajo biti označene z nalepkami ali tablami, ki označujejo 
izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru požara, na njih pa ne smejo 

biti ovire, ki bi lahko zožile evakuacijsko pot.  

 Na evakuacijskih poteh se ne sme odlagati stvari. Še posebej na teh lokacijah 

ne sme biti gorljivih snovi in snovi, ki v prisotnosti ognja sproščajo dim. 
 Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniščih oziroma 

na evakuacijskih poteh. 

 Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti prehodni in odklenjeni (v primeru alarma - 

električne ključavnice, odpiranje drsnih vrat…).  
 Izhodna vrata ne smejo biti založena. 

 Prav tako ne smejo biti založena gasilna sredstva (gasilniki, hidranti) in elektro-
omare. 

 Vsa gasilna sredstva (gasilniki in hidranti) morajo biti na vidnem mestu in 
pravilno označena. 

 V primeru požara oseba določena za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije pričaka gasilce ter vodji intervencije posreduje podatke o požaru ter 

evakuaciji oseb na prosto.  
 V primeru evakuacije morajo zaposleni izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi 

osebami evakuirati iz objekta. Evakuirane osebe se zberejo na zbirnem mestu. 
Zbirno mesto je na ploščadi okoli športne dvorane. 

 Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti čiste ter urejene. 
Parkiranje na teh površinah je kaznivo. 
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 V primeru požara oseba določena za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije pričaka gasilce, ter vodji intervencije posreduje podatke o požaru ter 

evakuaciji zaposlenih in obiskovalcev na prosto.  
 

6.1. Evakuacijske poti in izhodi 
Evakuacijske poti in izhodi morajo biti primerno označene in osvetljene (varnostna 
razsvetljava) v skladu s predpisi. Širina evakuacijske poti mora zagotoviti 

nemoteno evakuacijo vseh zaposlenih, obiskovalcev in obiskovalcev. Te poti 
morajo biti vedno proste in prehodne. Izhodna vrata ne smejo biti založena in 

morajo biti zmeraj prehodna. V kolikor so vrata v normalnem stanju zaklenjena se 
mora ob njih nahajati ključ za odklepanje vrat.  

 

6.2 Zbirno mesto 
Zbirno mesto se nahaja na ploščadi okoli športne dvorane ter je označeno z 

znakom zbirno mesto (glej spodaj): 
 

 

                                   
                      Znak za zbirno mesto (SIST ISO 3864)                 Znak za zbirno mesto (BS 5499) 

 
 
 

6.3 Intervencijske poti 
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom (glej spodaj) ali 

označbami na vozišču ˝Intervencijska pot˝ v skladu s predpisi o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti 

nemoten prehod za intervencijska vozila, za kar je odgovoren upravnik 
 

 
Znak za intervencijsko pot 

 

6.4 Postopki in odgovornosti na zbirnem mestu 
Na zbirnem mestu, ki je vnaprej določeno (ploščad okoli športne dvorane) in 

napisano v izvlečku iz požarnega reda je potrebno s strani osebe odgovorne za 
izvajanje evakuacije: 

 Preveriti število oseb, ki so evakuirane in voditi evidenco prisotnosti. 

 Zbrati podatke o pogrešanih in poškodovanih. 
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7. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA 

PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA TEH UKREPOV 
 
Ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski 

ukrepi, ki zmanjšajo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se 
na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. 

 

7.1.  Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
 

Preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in 
organizacijski ukrepi, ki zmanjšajo možnost za nastanek požara, ob njegovem 

nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo 
njegovo širjenje. Preventivni ukrepi, ki se izvajajo v obravnavanem objektu so:  

 Ustrezno načrtovanje požarnih sektorjev, požarnih celic in nadalje delitve s 
pomočjo požarnih sten in požarnih vrat. 

 Ustrezno urejeni prehodi instalacij med posameznimi prostori. 

7.1.1. Opozorilni napisi in oznake 

 Prostori ali naprave, v katerih se izvajajo požarno nevarna dela ali opravila, 
uporabljajo požarno ali eksplozijsko nevarne snovi, morajo biti na ustrezen 

način opremljena s standardiziranimi znaki za opozorila, nevarnosti in prepovedi 

s področja varstva pred požarom, ki so iz odpornih in obstojnih materialov 
(plastika ali pločevina). 

 Znaki za opozorila, nevarnosti in prepovedi morajo biti jasno vidni, nezakriti in 
redno vzdrževani. Obledele, poškodovane ali nejasne oznake je potrebno 

zamenjati z novimi. 

7.1.2. Zasilni izhodi, poti za evakuacijo 

 Evakuacijske poti morajo biti vedno proste in prehodne. 
 Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacijskih poti morajo biti nameščeni na 

vseh glavnih in zasilnih izhodih ter na vseh mestih spremembe nivoja (stopnice, 
rampe, ipd.). 

 V primeru požara morajo znaki nedvoumno usmerjati ljudi do izhodov na varno. 
 Nameščeni morajo biti na dobro vidnih mestih. 

 Dekoracije, panoje, slike ipd. je potrebno postaviti tako, da ti ne zakrivajo 
označbe poti, izhodov in varnostne razsvetljave. 

 

7.2.  Aktivni ukrepi varstva pred požarom 
 

Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so 
namenjeni za gašenje požara. Med te ukrepe spadajo tudi sistemi, naprave, 

oprema in postopki za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima po požaru. 
Aktivni ukrepi, ki se izvajajo v obravnavanem objektu so naslednji: 
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7.2.1. Gasilniki 

 Objekti in prostori morajo biti opremljeni z gasilniki, nameščenimi na 

primernem in dobro vidnem mestu in ustrezno označeni. 
 Gasilniki morajo biti nameščeni tako, da je glava ročnega gasilnika z 

mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.  
 Dostopi do gasilnikov morajo biti široki najmanj 0,70 m in vedno prosti. 

 Gasilniki morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca in redno 
kontrolirani in vedno v brezhibnem stanju. Vzdrževanje gasilnikov opravi 1 x 

letno fizična ali pravna oseba, katera ima pooblastilo za dejavnost vzdrževanja 
in servisiranja gasilnih aparatov.  

 Evidenco o številu, vrsti in stanju gasilnikov in njihovem vzdrževanju vodi 
upravnik, ki tudi skrbi, da so ti redno kontrolirani. 

 

V objektu so na voljo naslednji gasilniki: 
 
- GASILNIKI NA PRAH  (S6) 

- GASILNIKI NA PLIN - CO2 

 

Uporaba gasilnikov: 
 

GASILA GORLJIVA SNOV 

GASILNIKI 

NA PRAH (S) 

za gašenje: trdih gorljivih snovi (A), (les, karton, papir, koža, 

guma, seno itd.) 
za gašenje: vnetljivih tekočin (B), (bencin, špirit, aceton, eter) 

za gašenje: požarov plinov (C), (propan, butan, acetilen, vodik) 
za gašenje: požarov na električnih napravah do 1000V, z 

oddaljenosti najmanj 1m   

Gasilnik na 

plin (CO2) 

Za gašenje: računalniške opreme in elektroinštalacij 

(učinkovito predvsem v zaprtih prostorih) 
 

Požarni razredi po EN 2 in primerni gasilniki 

 

Gasilnik 

Požarni razred 

A B C D 

požar 
 trdnih snovi 

požar 
 tekočin 

požari 
plinov 

požari 
kovin 

Gasilnik s peno     

Gasilnik z vodo     

Gasilnik s praškom D     

Gasilnik s CO2     

Gasilnik s praškom ABC     

Gasilnik s praškom BC     
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7.2.2. Hidranti 

V obravnavanem objektu se nahajajo notranji hidranti. Notranji hidranti se 

nahajajo v vseh etažah objekta. Notranji hidranti naj služijo gašenju začetnih in 
manjših požarov. Nadzor hidrantnega omrežja se izvaja vsaj enkrat letno. Obsega 

vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka (nadzor lahko opravlja tehnični 
nadzornik oziroma oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinarske 

smeri).  
 

V okolici obravnavanega objekta se nahaja tudi zunanje hidrantno omrežje, ki pa 
so namenjeni gasilcem za oskrbo s požarno vodo v primeru požara oz. večje 

intervencije. 
Znotraj objekta je nameščeno tudi suho notranje hidrantno omrežje, za namen 

intervencije gasilske službe. 

7.2.3. Sistemi aktivne požarne zaščite 

V obravnavanem objektu je vgrajena aktivna požarna zaščita: 

- varnostna razsvetljava 
- javljanje požara ter alarmiranje 

- odvod dima in toplote 
- šprinkler gasilni sistem 

- sistem za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih 
- požarne lopute 

 
 Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite – APZ (varnostna razsvetljava, javljanje 

požara ter alarmiranje, odvod dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem 
za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih, požarne lopute) se mora redno 

vzdrževati oziroma servisirati v rokih, ki so določeni s predpisi in z navodili 
proizvajalca. 

 Sistem APZ (varnostna razsvetljava, javljanje požara ter alarmiranje, odvod 

dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem za vzpostavljanje nadtlaka v 
prostorih, požarne lopute) mora biti redno vzdrževan in v zakonskih rokih 

pregledan in preizkušen s strani fizične ali pravne osebe pooblaščene od Uprave 
RS za zaščito in reševanje za preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne 

požarne zaščite. 
 Evidenco o preizkušanju sistemov APZ (varnostna razsvetljava, javljanje požara 

ter alarmiranje, odvod dima in toplote, šprinkler gasilni sistem, sistem za 
vzpostavljanje nadtlaka v prostorih, požarne lopute) in njihovem vzdrževanju 

vodi vodja objekta. 
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7.3 Načini izvajanja ukrepov varstva pred požarom 

7.3.1. Zagotavljanje izvajanja ukrepov 

Direktor lahko določi pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom – pooblaščeno družbo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki 

izpolnjuje potrebne pogoje. 

7.3.2. Kontrola izvajanja ukrepov iz varstva pred požarom 

Kontrola izvajanja ukrepov varstva pred požarom se izvaja dnevno, mesečno in 
letno. 

 Dnevne vizualne kontrole izvajanje ukrepov varstva pred požarom izvajajo v 
skladu s predpisanimi navodili in odgovornostmi vsi zaposleni. 

 Mesečne (na vsakih 6 mesecev) kontrolne preglede izvaja vodja objekta pri 
katerem se vodi zapisnik pregledov, po analizi stanja pa tudi predlaga potrebne 

ukrepe. 

 Letne (1x na leto) kontrolne preglede varstva pred požarom izvaja upravnik ali 
pooblaščena oseba za varstvo pred požarom, kateri vodi zapisnik pregledov, po 

analizi stanja pa tudi predlaga potrebne ukrepe. 
 

Vse pomanjkljivosti pri dnevnih, mesečnih ali letnih kontrolah naj vsi zaposleni 
javijo upravniku objekta. Za polletne in letne preglede se vodijo posebne evidence 

– kontrolni listi, ki so podani kot priloga tega požarnega reda. 

7.3.3. Sistemi aktivne požarne zaščite 

Obvezne evidence družbe s področja varstva pred požarom so naslednje: 
 Evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in 

drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom.  

 Evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter 
seznanitvi s požarnim redom. 

 Evidenčni list o seznanitvi zaposlenih s požarnim redom. 

 Evidenčni list o seznanitvi organizatorjev in njihovih zaposlenih s požarnim 
redom. 

 Evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah.  
 Kontrolni listi. 
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8. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
Navodila za ravnanje zaposlenih in obiskovalcev v primeru požara se določi 

predvsem z: 
 nalogami, postopki in odgovornostmi za ukrepanje ob nastanku požara, 

 nalogami, postopki in odgovornostmi po požaru. 
 

Naloge in odgovornosti za ukrepanje v primeru požara in po požaru, kakor tudi 
postopki za ukrepanje v primeru požara in po požaru za zaposlene in obiskovalce 

ter za uporabnike storitev so določeni tako, da se v objektu zagotovi predvsem: 
 hitro zaznavanje in javljanje požara. 

 hitro lokalizacijo začetnih požarov. 

 varno evakuacijo. 
 hitro in uspešno gasilsko intervencijo. 

 umik ljudi na varno mesto po evakuaciji. 
 zaščito požarišča po gasilski intervenciji. 

 

8.1. Naloge in odgovornosti za ukrepanje v primeru požara 

8.1.1. Naloge zaposlenih, uporabnikov storitev in obiskovalcev 

Zaposleni, uporabniki storitev ter obiskovalci so se ob nastanku požara dolžni 

držati postopkov, predpisanih s tem požarnim redom, predvsem pa navodil 

odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Kdorkoli 
opazi požar, mora le-tega poskušati pogasiti z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi, če 

to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. Če požara ne more pogasiti, 
aktivira ročni javljalnik požara in o požaru obvesti varnostno službo. 

8.1.2.  Vodenje evakuacije v primeru prireditve 

V času prireditev evakuacijo vodi vodja požarne straže iz nadzorne sobe preko 

ozvočenja in s komunikacijo z varnostno službo, ki je takrat v vlogi izvajalca 
evakuacije. Po končani prireditvi je za začetno gašenje in evakuacijo tehnične 

ekipe organizatorja odgovoren dežurni receptor/varnostnik. Tehnično osebje 
upravljalca mora nuditi vso tehnično podporo odgovornim osebam organizatorja 

prireditve.  
Pričetek prireditve v smislu požarnovarnostnih ukrepov je mišljen z vstopom prvih 

obiskovalcev v sam objekt, konec prireditve je ko zapusti sam objekt zadnji 
obiskovalec. 

8.1.2. Vodenje gašenja 

V času ko ni prireditev v objektu gašenje požara vodi odgovorna oseba za gašenje 
začetnih požarov, ob zunanji intervenciji prevzame vodenje gašenja poveljujoči 

poveljnik gasilke enote.  
V času prireditev prevzame vodenje gašenja in izvajanje evakuacije iz objekta 

vodja požarne straže. 
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8.1.3. Pooblastila osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov 

Le-ta lahko v okviru svojih pooblastil: 

 Prepove dostop v objekt nepoklicanim osebam. 
 Odredi evakuacijo. 

 Odredi odstranitev vozil in drugih ovir zaradi gasilske intervencije. 
 Odredi reševanje in prevoz poškodovanih. 

8.1.4. Obveščanje gasilske enote 

Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, varnostnik ali vodja požarne straže 

mora ob intervenciji poveljniku gasilske enote posredovati vse potrebne podatke, 
predvsem pa: 

 V kakšni fazi je evakuacija ljudi. 
 Kakšne snovi gorijo v požaru. 

 Stanje električne inštalacije ter inštalacije prezračevanja. 

 Možnost dostopa na požarišče. 
 Možnost širjenja požara. 

 Razpored prostorov in požarnih sektorjev ter potek evakuacijskih poti. 
 Razpored naprav, opreme in sredstev za varstvo pred požarom in gašenje. 

8.1.5. Zunanji izvajalci del 

Zunanji izvajalci del morajo takoj pristopiti h gašenju požara, v kolikor je nastal 

na lokaciji kjer delajo. V kolikor požara ne morejo pogasiti brez nevarnosti za 
svoje zdravje in za zdravje drugih morajo izvajati postopke za ukrepanje in 

ravnanje v primeru požara kot drugi zaposleni. 
 

 

8.2. Postopki za ukrepanje v primeru požara 

8.2.1. Gašenje začetnih požarov 

Vsakdo, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oz. kdor 
opazi požar, mora nevarnost odstraniti in požar pogasiti, če to lahko stori brez 

nevarnosti zase ali za druge. Začeti je potrebno z gašenjem z razpoložljivimi 
gasilnimi sredstvi (ročnimi gasilniki in hidranti). Za gašenje manjših začetnih 

požarov se lahko uporabijo tudi druga priročna sredstva, kot so mokre krpe, 
ponjave, pesek, zemlja ipd. 

 
Potrebno je: 

- Lokalno izklopiti električno energijo. 

- Opozoriti osebe v objektu na nevarnost. 
- Pričeti z gašenjem z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi (ročnimi gasilniki, 

hidranti). 
- Pripraviti prost dostop za intervencijska vozila. 

V primeru, da je prostor močno zadimljen, v njega nikar ne vstopajte oz. takšen 
prostor čim prej zapustite. V požaru se razvijajo strupeni plini (ogljikov monoksid, 

cianidi, kloridi,..), ki so smrtno nevarni. 
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8.2.2. Obveščanje in javljanje 

Če požara ni moč pogasiti, je treba takoj obvestiti: 

 Center za obveščanje - tel.: 112. 
 Policijo – tel.: 113. 

 Upravnika objekta. 
 

Sporočilo mora vsebovati: 
 Ime in priimek, naslov in telefonsko številko tistega, ki kliče. 

 Kje gori (kraj požara). 
 Kaj gori (objekt, prostor). 

 Ali so v nevarnosti človeška življenja. 
 

Prav tako je potrebno o požaru takoj obvestiti upravnika. 

8.2.3. Pomoč s sredstvi za zvezo in transport 

Vsakdo, ki ima na voljo prevozna sredstva ali sredstva za zveze, je dolžan s temi 

sredstvi pomagati pri obveščanju o požaru in pri reševanju. 

8.2.4. Preprečevanje širjenja požara 

Odstraniti je potrebno gorljiv material od požarišča, preprečiti dostop svežega 
zraka na požarišče ter ločiti ostale prostore v objektu od požarišča - zapreti vrata 

in druge prehode. 

8.2.5. Evakuacija 

V primeru požara je potrebno najprej poskrbeti za varen in organiziran umik 
ogroženih ljudi. Zaradi velikosti objekta je v prilogi 1. zapisan koncept evakuacije 

ob različnih dogodkih na različnih mestih objekta. 
Posebno so v nevarnosti ljudje, ki so najbolj oddaljeni od izhodov na prosto. V 

primeru požara se ni dovoljeno zadrževati v neposredni bližini objekta zaradi 
nevarnosti padcev predmetov in stekla. Zadrževanje ob objektu ni dovoljeno tudi 

zaradi onemogočanja intervencije gasilcev. Med in ob zaključku evakuacije je 

potrebno preveriti ali so vsi zaposleni in obiskovalci zapustili ogrožene dele 
objekta, razen tistih, ki sodelujejo pri gašenju.  

V času, ko v objektu ni prireditev za kontrolo evakuacije gostov in obiskovalcev 
skrbijo varnostniki, odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov ter zaposleni. 

V času prireditev prevzame naloge evakuacije požarna straža in Odgovorna oseba 
za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije – v času, ko se v športni 

dvorani odvijajo prireditve. Evakuacija in usmerjanje obiskovalcev prireditev 
poteka preko ozvočenja. Vodenje evakuacije mora biti izvedeno zelo pazljivo, saj v 

primeru neustreznega teksta lahko naredimo večjo škodo kot korist, npr. paniko. 
 

Preverjanje evakuiranih oseb v času, ko ni prireditev, se izvaja z: 
 Preverjanjem števila oseb v objektu in dejansko evakuiranih. 

 Fizičnim preverjanjem prostorov – kontrola ogroženih delov objekta. 
Osebna dvigala niso namenjena evakuaciji. 

 

http://www.ekosystem.si/
http://www.ekosystem.si/


EKOSYSTEM ekološki in varstveni inženiring, d.o.o. 
www.ekosystem.si, info@ekosystem.si 

Špelina ulica 1, MARIBOR 
Cesta v Gorice 40, LJUBLJANA 

Šmarska cesta 5D, KOPER 

 

0065-08-17 ELPO RED SPS STOŽICE – ŠPORTNA DVORANA 27/34 

 

V času prireditve je tako rekoč nemogoče prešteti evakuirano osebje, zato je tu 
potrebno posvetiti največjo pozornost pregledu objekta po končani evakuaciji. Za 

to je zadolžena požarna straža in gasilska intervencija. 

8.2.6. Zbirno mesto 

Zbirno mesto v primeru požara je izven dosega požarne nevarnosti oz. ogrožanja 
življenj. Zbirno mesto je označeno na evakuacijskih načrtih. Zbirno mesto je na 

ploščadi okrog športne dvorane. 

8.2.7. Zunanja intervencija 

Intervencijski gasilski enoti je treba omogočiti hiter in neoviran dostop do 
požarišča, dajati podatke vodji gašenja ter izvajati naloge, ki jih odredi. 

8.2.8. Način alarmiranja 

Evakuacija iz prostorov objekta poteka po evakuacijskih poteh, ki so označene s 

piktogrami oz. ponazorjeni v načrtu evakuacije, ki je izobešen po objektu in s 

katerim so vsi zaposleni in obiskovalci tudi seznanjeni. 
Znak za začetek evakuacije se poda ustno ali s sireno. Pri ustnem opozarjanju se z 

glasnim pozivanjem opozarja zaposlene in ostale uporabnike objekta na začetek 
evakuacije. V primeru alarmiranja s sireno morajo zaposleni vnaprej poznati 

alarmni znak, katerega jim predstavi upravnik oz. vodja objekta ob seznanitvi s 
požarnim redom. 

 
V objektu je urejen sistem javljanja (alarmiranja) preko alarmnih siren. 

 
 

8.3. Ravnanje po požaru 
 Potrebno je preveriti število evakuiranih oseb, dobiti izjave o požaru oz. 

začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih 

stvareh ter o ugotovitvah obvestiti upravnika. 
 Po končanem gašenju se gasilna sredstva postavi na določena mesta za 

servisiranje. 
 Vrnitev na mesto požara je možna šele po dovoljenju upravnika in vodje 

gasilske intervencije oz. pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom – pooblaščene družbe. 

 Po požaru je potrebno pregledati vse prostore objekta. 
 O požaru mora upravnik napisati zapisnik in dopolniti evidenčni list (priloga 

požarnega reda) o požaru ter ga poslati na Inšpektorat Republike Slovenije za 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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9. NAČIN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA 

ZAPOSLENIH O POŽARNI VARNOSTI 
 
S tem požarnim redom se določijo tudi obseg in način usposabljanja za varstvo 

pred požarom, pogoji za izvajanje in usposabljanje ter določanje evidenc, ki 
morajo izkazovati  stalnost usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom. 

Določi se tudi vrsta in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih 
požarov in izvajanja evakuacije. 

 

9.1. Način usposabljanja 
Zaposleni se morajo stalno usposabljati za varstvo pred požarom. Z 

usposabljanjem za varstvo pred požarom je poskrbljeno, da so vsi zaposleni 
poučeni o varstvu pred požarom in sicer ob: 

 Nastopu dela. 
 Premestitvi na drugo delovno mesto. 

 Razporeditvi na drugo delo, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme. 
 Ob spremembi in uvajanju nove tehnologije. 

 

9.2. Obseg usposabljanja 
Vsebino programa usposabljanja in preverjanja znanja določi in izdela pooblaščena 

oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pooblaščena družba, odobri 
pa upravnik. Program usposabljanja mora biti prilagojen zaposlenim. Pomembno 

je, da je vsak zaposleni seznanjen s požarnim redom, s svojimi dolžnostmi pri 
izvajanju ukrepov za preprečevanje požara in načinom ukrepanja v primeru 

požara.  
 

Pri izdelavi programa usposabljanja je potrebno upoštevati naslednje: 

 Osnove gorenja in gašenja. 
 Izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov za VPP. 

 Normative, strokovne in druge podlage. 
 Opremo, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom in gašenja 

začetnih požarov ter vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite. 
 

9.3. Usposabljanje zaposlenih (redno zaposleni, študentje, 
dijaki) za varstvo pred požarom 
Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom se opravlja v okviru 

izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu, kot sestavni del le-tega. 
Usposabljanje zaposlenih organizira pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov 

varstva pred požarom v sodelovanju z odgovorno osebo. 
 

Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno. O preizkusu znanja mora biti izdelan 

zapisnik, ki je evidenca o usposabljanju za varstvu pred požarom in mora 
vsebovati način preizkusa znanja ter uspešnost pri preizkusu, prav tako je 

potrebno voditi tudi evidenčni list o usposabljanju za varstvo pred požarom, ki je 
priloga požarnega reda. 
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Omenjeni objekt ima srednjo požarno ogroženost, zato se usposabljanje 
zaposlenih izvaja periodično na tri leta. 

 

9.4. Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacije 
Osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je potrebno 
primerno usposobiti. Osebe je možno usposobiti tako, da se jih pošlje na 

predavanja oz. seminar z delavnico za usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki se organizira po vsej Sloveniji. Lahko 

pa jih usposobi tudi pooblaščena oseba za varstvo pred požarom, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje po veljavni zakonodaji. 

 

Na predavanjih/seminarju se odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacije poleg vsebine programa usposabljanja (navede v točki 9.1 

tega požarnega reda) seznanijo še z: 
 Nevarnostmi za nastanek požara, glede na razmere v delovnem okolju. 

 Evakuacijo iz objektov (poznavanje načrta evakuacije). 
 

Vsebinsko se izobraževanje deli na: 
 Praktični in teoretični prikaz uporabe gasilnikov in hidrantov. 

 Praktično izvajanje s kandidati pri uporabi gasilnikov in hidrantov. 
 

Na samem objektu oz. prostorih najemnika, kjer bodo opravljali svojo nalogo pa 
naj bodo seznanjeni: 

  S postopkom evakuacije (potmi, sistemom, alarmiranja, postopkom reševanja, 
 ipd.). 

 Kje se nahaja zbirno mesto evakuacije. 

 Kje se nahajajo gasilna sredstva (gasilniki in hidranti) ter ročni javljalniki 
požara 

 Kje se nahajajo posamezni izklopi elektrike in plina v objektu, za katere so 
lahko odgovorni. 

 Seznanijo se s pravilnim delovanjem gasilnih sredstev in njihovo 
namembnostjo ter priporočljivo je, da se izvede z gasilnimi sredstvi praktična 

vaja. 
 

Periodično usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije se izvaja na tri leta. V objektu se lahko zadržuje več kot 100 ljudi, 

zato lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom, požarno stražo v 
prostorih Športne dvorane Stožice izvajajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja 

gasilstvo. 
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9.5. Usposabljanje požarne straže 
Namen usposabljanja požarne straže je predvsem: 

 Seznanitev z nalogami in odgovornostmi požarne straže v času prireditev. 
 Poučitev o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (APZ), njihovim 

delovanjem in funkcijo. 

 Seznanitev z izvajanjem evakuacije obiskovalcev prireditev iz objekta. 
 

Usposabljanje požarne straže izvaja pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom – pooblaščena družba ali upravnik objekta. 

 

9.5. Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta 
Lastnik ali upravnik Športne dvorane Stožice, mora najmanj enkrat letno izvesti 

praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi 
evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja. 

 
10. NAČRT EVAKUACIJE IN KONČNE DOLOČBE 
 

Za požarno bolj ogrožene objekte (objekte, ki sodijo v 3., 4., 5. in 6. stopnjo 
požarne ogroženosti - 7. člen Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/07, 

34/11 in 101/11) in za objekte, v katerih je lahko več kot 100 ljudi, je potrebno 
izdelati požarni načrt in načrte evakuacije. Lastnik ali uporabnik takega objekta 

mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko 
službo na območju, kjer se objekt nahaja. Gasilska enota požarni načrt lahko 

uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. 
 

Z ozirom na Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti 

(Ur. list RS št. 70/96, 5/97 in 31/04) in Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS št. 
52/07, 34/11 in 101/11) JE IZDELAVA NAČRTOV EVAKUACIJE  IN IZDELAVA  

POŽARNIH NAČRTOV ZAHTEVANA.  
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11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
Opustitev in kršitev določb s področja varstva pred požarom se šteje za hujšo 

kršitev delovnih obveznosti, zlasti pa se uvede disciplinski postopek v primerih: 
 Neodgovornega obnašanja, neupoštevanja ukrepov varstva pred požarom, 

kajenja in uporabe odprtega ognja, kjer to ni dovoljeno. 
 Onemogočanja dela odgovornim osebam, gasilnim enotam, inšpekcijskim in 

drugim nadzornim organom. 
 Neustreznega hranjenja in uporabe večjih količin požarno nevarnih snovi. 

 Neupravičene opustitve prijave požara ter obveščanja ob požaru. 
 Odklonitve udeležbe, neupoštevanja navodil ali oviranja pri gašenju požara in 

reševanju. 

 Neupoštevanja navodil uradne osebe, ki vodi gašenje požara in reševanje. 
 Namernega poškodovanja, uničenja ali zlorabe sredstev in naprav za gašenje. 

 
Z določili tega požarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi zaposleni v 

objektu Športni park Stožice, ŠPORTNA DVORANA ter vsi organizatorji prireditev 
in njihovi zaposleni, ki izvajajo različne naloge v športni dvorani. Ta požarni red 

morajo spoštovati tudi zunanji izvajalci del iz drugih podjetij in vsi obiskovalci 
Športne dvorane Stožice. 

 
Požarni red s prilogami začne veljati, ko ga sprejme in podpiše upravnik Športne 

dvorane Stožice. 
 

 
Objekt: 

ŠPORTNI PARK STOŽICE 

ŠPORTNA DVORANA      
LJUBLJANA                                            

 
 

Upravnik: 
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 

Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 

 
 

Odgovorna oseba: ga. Polajnar Tatjana 
 

Podpis:__________________ 
 

Datum:__________________ 
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11. PRILOGE 

 
 KONCEPT EVAKUACIJE  

 
 POOBLASTILO ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IZ VARSTVA PRED POŽAROM 

 
 IZVLEČKI IZ POŽARNEGA REDA 

 
 NAVODILA ZA POSAMEZNIKE 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU 

OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM 

 
 EVIDENČNI LISTI O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA VARSTVU PRED POŽAROM 

 
 EVIDENČNI LISTI O POŽARIH, EKSPLOZIJAH IN GASILSKIH INTERVENCIJAH 

 
 EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI ZAPOSLENIH S POŽARNIM REDOM 

 
 EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI ORGANIZATORJEV PRIREDITEV IN NJIHOVIH 

ZAPOSLENIH S POŽARNIM REDOM 

 
 KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED 

POŽAROM 

 
 DOVOLJENJE ZA DELO Z ODPRTIM PLAMENOM 

 
 EVIDENČNI LISTI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV IN 

IZVAJANJE EVAKUACIJE 
 

 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH IN VZDRŽEVANJU GASILNIKOV 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH ELEKTRO INŠTALACIJE 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH IN VZDRŽEVANJU NOTRANJIH HIDRANTOV 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH STRELOVODNE INŠTALACIJE 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - 

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – 

SISTEM ZA ODKRIVANJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE  
 

 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – 
ŠPRINKLER SISTEM  

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – 

NAPRAVE ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE  
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 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – 
POŽARNE LOPUTE  

 
 EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE – 

SISTEM ZA VZPOSTAVLJANJE NADTLAKA V PROSTORIH 

  

Koncept evakuacije 
 
V Študiji požarne varnosti je zahtevana izdelava koncepta evakuacije. 

 
Koncept evakuacije mora biti izdelan kot priloga požarnemu redu ali kot 

samostojni dokument. V njem se morajo definirati vsi možni scenariji požara 

kakor tudi drugih mogočih nevarnosti (npr. streljanje).  
 

O vseh potrebnih ukrepih se mora odločati varnostna služba in voditi evakuacijo iz 
nadzornega centra. Besedila ne smejo biti v naprej posneta, ampak mora biti 

osebje ustrezno usposobljeno za vodenje evakuacije. 
Zaradi ustreznih evakuacijskih poti se celotna dvorana skupaj z obodnimi hodniki 

lahko evakuira istočasno. V primeru požara v garderobnem delu (kota -4,5), se 
evakuacija dvorane izvede glede na obseg požara. 

 

Evakuacija v primeru požara izven prireditev 
 

V primeru, ko v dvorani ni prireditev, se v samem objektu nahaja zaposleno 
osebje, vzdrževalci in osebje, ki pripravlja prireditve ter uporabniki športne 

infrastrukture. Možni so tudi obiski obiskovalcev, vendar morajo ti biti vodeni, v 
spremstvu zaposlenih oseb, zaposleni pa morajo biti poučeni o ukrepih v primeru 

požara. 

 
V primeru požara se sklopijo sirene in alarmno ozvočenje. Zaposleni in ostalo 

osebje se mora takoj evakuirati. Besedilo mora biti v tem primeru posneto v 
naprej. 

 
Enak koncept evakuacije se izvaja v primeru požara kjerkoli v objektu. Ni potrebe 

po alarmiranju celotnega objekta, ampak se alarmira lahko samo del stavbe. Tako 
se alarmirajo ločeni požarni sektorji ali logične celote. To so: 
 ogrevalna dvorana 
 garderobe in tehnični prostori v kleti 

 celotna dvorana z vsemi nadzemnimi deli 

 

Evakuacija v primeru požara ob prireditvah 
 

Požarna straža (ki je odgovorna za evakuacijo iz dvorane), mora biti prisotna na 
delovnem mestu v nadzorni sobi pred pričetkom spuščanja obiskovalcev v 

dvorano. Osebje mora biti prisotno do konca prireditve, ko vsi obiskovalci 
zapustijo prostor. 
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Generalno obstajajo štirje različni načini evakuacije glede na mesto požara: 
a) ogrevalna dvorana 

b) garderobe in tehnični prostori v kleti 
c) VIP etaža-1. nadstropje 
d) celotna dvorana z vsemi nadzemnimi deli 

 
V primeru a), b), ali c) se lahko alarmira samo ta del objekta. Preko ozvočenja se 

pozove obiskovalce in ostalo prisotno osebje k umiku iz teh prostorov. Glede na 
ustrezno ločitev evakuacijskih poti, ločitve požarnih sektorjev in izvedbo sprinkler 

sistema ne predvidevamo širjenja požara v druge dele objekta. V kolikor pa bi bili 
ogroženi tudi drugi deli objekta, pa je potrebno evakuirati tudi ta del, o tem se 

odloča gasilska intervencija. 
Govorno sporočilo mora biti mirno brez ustvarjanja dodatne panike. Govorno 

sporočilo mora biti prilagojeno dogodku. Primer teksta je: ZARADI IZREDNEGA 

DOGODKA V STAVBI VAS PROSIMO DA MIRNO  ZAPUSTITE PROSTORE PREKO 
NAJBLIŽJE EVAKUACIJSKE POTI. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. 

PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO. 
 

V primeru požara v dvorani, obodnem hodniku v pritličju ali 2. nadstropju pa je 
potrebno evakuirati celotno dvorano. V primeru požara na obodnem hodniku (ali 

kiosku) ima požarna straža možnost usmerjanja evakuacije v drugih smereh. V 
primeru požara na samem igrišču pa se evakuacija lahko izvaja po vseh poteh. 

Tako bi bil tekst v primeru požara na igrišču na primer: ZARADI IZREDNEGA 
DOGODKA V STAVBI VAS PROSIMO DA MIRNO  ZAPUSTITE PROSTORE PREKO 

NAJBLIŽJE EVAKUACIJSKE POTI. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. 
PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO. 

Tekst v primeru požara na obodnem hodniku pa na primer: ZARADI IZREDNEGA 
DOGODKA V SEVERNEM DELU OBODNEGA HODNIKA V PRITLIČJU VAS PROSIMO 

DA MIRNO  ZAPUSTITE PROSTORE PREKO EVAKUACIJSKIH POTI NA JUŽNEM 

DELU DVORANE, IZHODI A, B IN C. UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH OSEB. 
PROSIMO, DA SE ZBERETE NA ZBIRNEM MESTU PRED DVORANO. 

 
Navodila se morajo ponavljati v enakomernih časovnih presledkih, npr. govorno 

sporočilo, 10 sekund pavze. V primeru prireditev, kjer so prisotni tudi tujci, je 
potrebno sporočila posredovati tudi v tujem jeziku. Npr. če je tekma med 

Slovenijo in Madžarsko, se morajo obvestila podajati tudi v Madžarskem jeziku in 
še najmanj tudi v angleškem in nemškem jeziku. 

 

Evakuacija ob ostalih izrednih dogodki 
 

Taki dogodki so na primer potres, streljanje, pretepi. 
 

V teh primerih se lahko uporabi isto ozvočenje kot v primeru požara. Za ustrezno 

izvajanje evakuacije v teh primerih mora poskrbeti služba varovanja-policija. 
Dogodki morajo biti v naprej zapisani in predvideni scenariji v načrtih varovanja. 
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