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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 28. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL ponovno postavljam županu svetniško vprašanje v zvezi 

z obstojem nevarnega velikega skladišča avto pnevmatik sredi stanovanjskega naselja, ki ga upravlja 

podjetje SVEN d.o.o., na naslovu Polje 361c, 1260 Ljubljana Polje, na katero v SK SMC 

pričakujemo pisni odgovor do naslednje seje MS MOL. 

 

V vašem odgovoru, objavljenem na 27. seji MS MOO, ki ste ga prepustili vodji Oddelka za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo mag. Robertu Kusu, vendar zanj odgovarjate, je izpuščena obravnava 

našega predloga na 26.seji MS MOL, ki ga ponavljamo: 

 
 ''Predlagamo Vam, gospod župan, da takoj odredite selitev teh gum na varnejšo lokacijo, kjer ni 

prebivalcev in da se tam vgradijo sistemi za avtomatsko gašenje, ki se aktivirajo že ob najmanjšem 

pregrevanju ali ognju ali dimu. Obenem mora lastnik vzpostaviti 24 urno dežurno službo fizičnega 

varovanja skladišča.'' 

 

Vodja oddelka mag. Robert Kus v odgovoru tudi ne poroča, da bi si ogledal situacijo na terenu, da bi 

se sestal z direktorjem podjetja SVEN d.o.o. in ga opozoril na veliko nevarnost požara ter se prepričal 

o preventivnih ukrepih pred požarom, ki bi ogrožal zdravje prebivalcev in okolje.  

Vodja oddelka mag. Robert Kus bi moral poiskati, skupaj z urbanistično službo, nadomestno lokacijo 

za nevarno skladišče.  

Iz njegovega  odgovora, ki je hkrati vaš odgovor, gospod župan, sploh ni videti, da bi se zavedal 

velike nevarnosti za prebivalce v primeru požara in tudi ne predlaga nobene preventive pred tem 

možnim dogodkom. Veliko pa piše o aktivnostih, ko požar že izbruhne.  

 

Naša vprašanja in opozorila pa so ravno z namero, da Mestni svet MOL in MOL naredimo vse, da bi 

požar preprečili. Da se ne ponovi Kemis in drugi podobni požari po Sloveniji. 

  

Nadalje, če v Načrtu varstva pred požarom MOL nima evidentiranega tega skladišča, ki predstavlja 

veliko nevarnost za velik požar zaradi velikih količin gorljivega materiala, če podjetje SVEN d.o.o. ni 

evidentirano kot potencialni vir velikega požara, potem je Načrt zelo pomanjkljiv. 

Predlagamo, da ga popravite v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje požarne 

ogroženosti, saj gre v tem primeru za veliko požarno ogroženost. Prav tako upoštevajte tudi Pravilnik 

o požarnem varovanju. Smiselno upoštevajte tudi Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti. 

In zakaj imamo Zakon o varstvu pred požarom? Ne zato, da čakamo, da požar izbruhne in potem 

gasimo. Opozarjamo vas na 4.člen tega zakona in tudi druge, ki jih je treba smiselno uporabiti za 

omenjeno skladišče gum: 

 

4. člen (cilji varstva pred požarom)  

(1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja 

pred požarom……  

(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti:  

1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;  

 



 

 

Zakon o varstvu pred požarom tudi pojasnjuje pomembne pojme, ki so tudi del našega vprašanja, in 

sicer v 5.členu: 

5.a)  

Požarna nevarnost je stanje, ki ga opredeljuje požarna ogroženost in požarno tveganje. 

SVEN d.o.o. in njegovo skladišče gum predstavlja požarno nevarnost. 

3)  

Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma 

materialno škodo ob požaru.  

4)  
Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe 

oziroma materialno škodo.  

 
Skladišče gum v Ljubljana Polje izpolnjuje vse te definicije in terja takojšnje ukrepanje, ki ga, gospod 

župan, upravičeno pričakujemo od Vas. 

 

 

 

Lep pozdrav.                                                                             Dr. Dragan Matić 

                                                                                          Mestni svetnik SK SMC  

 


