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Iztok Zajc, Gasilska brigada Ljubljana

ZAKAJ POŽARNA STRAŽA NA PRIREDITVAH?
Požarno stražo izvajamo tam kjer obstaja nevarnost za nastanek
požara ali eksplozije in v objektih kjer se zadržuje veliko število
oseb. Predstavlja nam fizično izvajanje požarno preventivnih
postopkov pred, med in po večjih javnih prireditvah, izvajanju vročih
del oz. aktivnostih, ki lahko povzročijo požar.
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NALOGA POŽARNE STRAŽE:
Naloga požarne straže na prireditvi je predvsem opazovanje ter
gašenje začetnih požarov s sredstvi za gašenje. Požarna straža mora
biti seznanjena s prostorom v katerem poteka prireditev, iz prostora
morajo odstraniti vse lahko vnetljive snovi, ki bi v primeru vžiga
povečale tveganje za razvoj požara, pripraviti morajo ustrezna gasilna
sredstva in pregledati evakuacijske poti ter prehodnost dostopnih
poti in postavitvenih površin.
V zakonu o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 83/2012) je v
37. členu določeno kdo mora požarno
stražo organizirati in v kakšnih
primerih.
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NALOGA POŽARNE STRAŽE:

Požarno stražo in požarno varovanje na območju občine opravljajo
gasilci in gasilske enote v skladu z Zakonom o gasilstvu, ki izvajajo
javno gasilsko službo te občine.
Zahteve za izvedbo požarne straže, koliko potrebujemo gasilcev in
vozil, so odvisne od prireditve in števila obiskovalcev, ki se bodo
prereditve udeležili. Glede na vrsto prireditve in obseg prireditve je v
tabeli (v nadaljevanju), po kriterijih (vrsta prireditve, število udeležencev,
stopnja tveganja), določeno koliko gasilcev potrebujemo za katero
vrsto dogodka.
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Vodja oddelka
koordinira delo
najmanj dveh
gasilskih enot,
iz prostora za
nadzor.
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NALOGE IZVAJALCA:
Požarno stražo lahko izvajajo le gasilci, ki imajo glede na Zakon o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB1) status gasilca. Biti
morajo strokovno usposobljeni za gašenje in reševanje in imajo
najmanj čin gasilca (opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca) in so stari od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let –
ženske.
Požarno stražo mora voditi vodja, ki ima najmanj čin nižjega
gasilskega časnika oz. gasilskega časnika za prireditve z večjim
tveganjem.
Gasilci ki izvajajo požarno stražo morajo biti oblečeni v osebno
zaščitno obleko (zaščitna obleka, čelada, zaščitni čevlji, rokavice).
Izvajalec se zaveže da bo požarno stražo izvajal v skladu s pravili
gasilske službe, navodilom o izvajanju požarne straže na
prireditvah, poveljem GZL/PGD ter dogovorom z naročnikom
požarne straže.
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NALOGE NAROČNIKA:

Naročnik požarne straže mora GZ/PGD, o potrebi po požarni straži,
obvestiti najmanj pet delovnih dni pred dnevom izvajanja požarne
straže.
Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti podatke o objektu, opis
dogodka s podrobnim scenarijem, podatke o razpoložljivih gasilskih
sredstvih, predhoden ogled objekta oz. lokacije izvedbe požarne
straže, podatke o številu pričakovanih udeležencev prireditve,
kontaktne podatke o odgovorni osebi in podatke o drugih službah, ki
bodo sodelovale na prireditvi.
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PREGLED OBVEZNE OPREME, NALOGE IN DOLŽNOSTI
GASILCA PRI IZVAJANJU POŽARNE STRAŽE V GLEDALIŠČU
Obvezna oprema:
Naloge:
1. Službena uniforma B (poveljniška) 1. Vpis v knjigo požarne straže, ob prihodu
2. Ročna radijska postaja
na lokacijo
3. Ročna svetilka
2. Pregled prostorov, ki jih obsega požarna
straža

Dolžnosti:
1. Preverjanje prehodnosti zasilnih izhodov iz dvoran;
2. Preverjanje založenosti naprav za gašenje požara;
3. Pregled odmikov med reflektorji in zavesami;
4. Pregled delovanja zasilne razsvetljave;
5. Poročanje o ugotovitvah v telefonsko centralo pred začetkom predstave
po radijski zvezi, ki se tudi preizkusi (kanal 43 ali 15);
6. Izklop radijske postaje in mobilnega telefona;
7. Postavitev na mesto, ki omogoča takojšen dostop do odra in zaodrja;
8. Po koncu predstave – pregled vseh vrst sedežev v dvorani, odra in
zaodrja.
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Dolžnosti gasilca v primeru požara:
1. Vključi radijsko postajo,
2. Obvesti telefonsko centralo GBL,
3. Poskusi pogasiti požar in pomagaj pri evakuaciji obiskovalcev.
Po vrnitvi v enoto, skupaj z dežurnim telefonistom izpolnita
zapisnik.

Nenavadne stvari je potrebno sporočiti vodji predstave in zapisati v
knjigo požarne straže!
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Original: Sicherheitswachsen
(Staatliche Feuerwehrschule Würzburg)
Prevedel: Marko Tomazin, GBL
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Izvajanje požarne straže
Izrazoslovje,
Zakonske osnove požarne straže,
Požarna straža kot prostovoljno delo,
Zahteve za izvajanje požarne straže,
Številčno stanje požarne straže,
Organizacija požarne straže,
Požarna straža v zbirališčih ljudi,
prisoten pa je oder ali druga scenska
površina,
Požarna straža pri cirkuških
prireditvah,
Požarna straža na prireditvah, ki se
odvijajo na drugih zbirališčih,
Požarna straža pri razstavah,
Požarna straža pri posebnih
prireditvah.
Priloga: Poročilo požarne straže
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Kje mora biti zagotovljena požarna straža?
Kraj, prireditev

številčnost
moštva

vozilo

1/3

-

1/1

-

1

Veliki oder

2

Srednje velik oder

3

Scenske površine pod
200m2

1/1

-

4

Cirkuške predstave v prostorih, kjer se
zbira večje število ljudi

1/2

-

5

Pri predstavah z vozili z motorjem z
notranjim izgorevanjem v prostorih, kjer
se zbira večje število ljudi

1/1

-

pri vsaki predstavi
in generalki z ali
brez gledalcev
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Kje naj bi bila zagotovljena požarna straža?
Kraj, prireditev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

številčnost
moštva

Prireditve v premičnih (potujočih) zgradbah
Prireditve s potujočimi odri z lastnimi kulisami
Pustne prireditve **
Plesne prireditve z dekoracijami **
Sejmi in razstave
Cirkusi
Veselice
Ulični sejmi
Športne prireditve
Športne prireditve z vozili (izvajanje akrobacij),
odvisno od dolžine proge
Prireditve, kjer se skače z motorji
Vzletanje balonov
Ognjemeti
Čiščenje dimnikov z zažiganjem saj
Drugi posebni primeri

vozilo

1/1
1/1
1/1
1/1
1/5
1/2
1/5
1/1
1/1
1/5

da
da
-*
da

1/5
1/1
1/1
1/1
1/1

da
da
da
da*
da*

* Potrebno je preizkusiti, ali je vozilo potrebno/smotrno
** V zbirališčih večjega števila ljudi
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IZVAJANJE GASILSKE/POŽARNE STRAŽE V GLEDALIŠČIH
GLEDALIŠČE/DVORANA

ŠTEVILO
GASILCEV

Mestno gledališče Ljubljansko, Čopova 14
VELIKI ODER

2

MALI ODER

1

STUDIO

1

Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11
ZGORNJA DVORANA

2

SPODNJA DVORANA

2

STARA POŠTA

1

KMETIJA KOŠIR

2
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Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva cesta 11;
spodnja dvorana
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Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva cesta 11;

zgornja dvorana
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nogometna tekma: Olimpija-Maribor
29. september 2010
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Viri:
• Staatliche Feuerwehrschule Würzburg, Würzburg;
• Fireguard for places of public Assembly and for film studios;
• Interni akti GBL;
• Internet.

Vprašanja?
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