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InformacijaInformacijaInformacijaInformacija    organizatorjemorganizatorjemorganizatorjemorganizatorjem    prireditevprireditevprireditevprireditev, uporabnikom oz. najemnikom, uporabnikom oz. najemnikom, uporabnikom oz. najemnikom, uporabnikom oz. najemnikom    glede glede glede glede izvedbeizvedbeizvedbeizvedbe    požarnega požarnega požarnega požarnega 
varovanjavarovanjavarovanjavarovanja    in evakuacijein evakuacijein evakuacijein evakuacije    nananana    prireditvah v objektih prireditvah v objektih prireditvah v objektih prireditvah v objektih JZJZJZJZ    ŠŠŠŠport Ljubljanaport Ljubljanaport Ljubljanaport Ljubljana    

 

1)1)1)1) POŽARNA STRAŽAPOŽARNA STRAŽAPOŽARNA STRAŽAPOŽARNA STRAŽA    
Obveščamo vas, da ste v skladu s pogodbo in 37. členom Zakona o varstvu pred požarom dolžni organizirati požarno požarno požarno požarno 
stražostražostražostražo, in sicer: 

Obrazložitev: 

Ker se v vseh objektih v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana lahko zbira več kot 100 ljudi, požarno stražo lahko 
opravljajo lelelele    gasilci.gasilci.gasilci.gasilci. Kateri gasilci lahko opravljajo požarno stražo ureja Zakon o gasilstvu, kateri v 11.b členu navaja:  

Obrazložitev: 

Požarno stražo na objektih v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana lahko opravljajo le gasilci, ki opravljajo javno 
gasilsko službo na območju Mestne občine Ljubljana. Kontakt predstavnika gasilcev s strani MOL-a, s katerim uredite 
vse nadaljnje postopke, se nahaja v prilogi 1. 

2)2)2)2) EVAKUACIJAEVAKUACIJAEVAKUACIJAEVAKUACIJA    
Ne glede na izvajalce požarne straže, mora organizator prireditve, uporabnik oz. najemnik objekta poskrbeti za ustrezno poskrbeti za ustrezno poskrbeti za ustrezno poskrbeti za ustrezno 
število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuaciještevilo odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuaciještevilo odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuaciještevilo odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.... To so lahko pripadniki varnostne službe, 
ki so opraviliopraviliopraviliopravili    usposabljanjeusposabljanjeusposabljanjeusposabljanje    za gašenje začetnih požarov in evakuacijo iz objekta po programu Javnega zavoda Šport 
Ljubljana. Usposabljanje izvaja pravni subjekt, ki ima  veljavno pooblastilo za izvajanje usposabljanj za varstvo pred 
požarom, ki ga izda Ministrstvo za obrambo (Uprava RS Za zaščito in reševanje). Potrebno število odgovornih oseb je 
zavedeno v požarnem redu posameznega objekta v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana (dostopno na www.sport-
ljubljana.si). 

Usposabljanje se obnavlja periodično na 3 leta v skladu s  Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom, kateri v  4. členu, 2 odstavku navaja;  

 

V Ljubljani, 18.02.2019       Javni zavod Šport Ljubljana 

  

(1) Požarno stražo mora 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 prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do 

eksplozije;eksplozije;eksplozije;eksplozije; 

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

razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. 

 

(2) 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. 

Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na 

območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem 

zakonom na območju te občinezakonom na območju te občinezakonom na območju te občinezakonom na območju te občine,,,, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno 

drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljalca 

objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve. 

(2) V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba 

zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem 

usposabljanju; v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri 

leta. Na tri letaNa tri letaNa tri letaNa tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje 

usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih periodično usposabljanje oseb, odgovornih periodično usposabljanje oseb, odgovornih periodično usposabljanje oseb, odgovornih 

za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.    
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Priloga 1: Navodilo za izvajanje požarnih straž v JGS MOL 
 

 


