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Uvodna pojasnila 

 
Zakon o gasilstvu (ZGas) v zvezi z operativnim gasilskim načrtom določa: 

− Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje 
gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine.1 

− 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 (JGS) občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ni določeno drugače.2 

− Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju 
celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine.3 

− V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z 
operativnimi gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in 
aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo 
občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in 
aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora 
občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v 
občini.4 

 
V zvezi z načrtom varstva pred požarom ZGas določa: 

− Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje 
gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine.5 

− Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:  
1. redno delovanje gasilskih enot;  
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje;  
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;  
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;  
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;  
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;  
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, 
iz prvega odstavka 3. člena ZGas; 
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.6 

− Organizacija gasilstva v občini se v skladu z merili iz prejšnjega člena določi z načrtom 
varstva pred požarom občine.7 

− Obseg in način opravljanja JGS se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, 
merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom 
ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.8 

                                                 
1 7. točka 5. člena ZGas 
2 11. b člen ZGas 
3 12. člen ZGas 
4 36. člen ZGas 
5 7. točka 5. člena ZGas 
6 2. točka 6. člena ZGas 
7 11. člen ZGas 
8 11. a člen ZGas 
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− V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot ter načrtom varstva pred požarom ustanovi poklicno jedro s 
poklicnimi gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote. O ustanovitvi poklicnega 
jedra mora prostovoljno gasilsko društvo (PGD) obvestiti občinski organ, pristojen za 
organiziranje JGS.9 

 
V Zakonu o varstvu pred požarom (ZVPoz) pa je v zvezi z načrtom varstva pred požarom 
določeno, da načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti ne sme biti v nasprotju z nacionalnim 
programom in načrtom varstva pred požarom iz prejšnjega odstavka. 
 
 
Glede na navedeno načrt varstva pred požarom Mestne občine Ljubljana (MOL) določa: 

− organizacijo JGS MOL: 
– določitev enot za opravljanje JGS 
– določitev osrednje enote, poklicnih enot in enot s poklicnim jedrom 
– določitev območij delovanja enot 
– obseg in način opravljanja JGS 

− operativni gasilski načrt JGS MOL: 
– načrt obveščanja in aktiviranja:  

− obveščanje 
− aktiviranje 

– delovanje 
– požarna straža in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih 

prireditev. 
 
Organiziranost, obveščanje in aktiviranje ter način delovanja enot JGS MOL temelji na 
naslednjih aktih: 

− Sklep o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št. 845-2/2006-6 z dne 
27. 01. 2006, 

− Sklep o razvrstitvi gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana v 
kategorije št. 820-8/2002 z dne 14. 3. 2002, 

− Navodilo o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni 
občini Ljubljana, št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 2005, 

− Veljavna pogodba o opravljanju javne gasilske službe med Mestno občino Ljubljana in 
Gasilsko zvezo Ljubljana, 

− Veljavno pogodbo o financiranju Gasilske brigade Ljubljana, 
− Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. l. RS, št. 102/01, 57/2008), 
− Statut Gasilske brigade Ljubljana, 
− Dogovoru GBL in RP UKCL o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju intervencij, 
− Načrtih MOL za zaščito in reševanje. 

 
Seznam in povezave do predpisov 
 
Seznam in povezave do načrtov MOL za ZR 
 
 

                                                 
9 23. člen ZGas 
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1 Organizacija javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana 

1.1 Določitev enot za opravljanje javne gasilske službe 

Enote za opravljanje JGS so določene v 2. členu Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v 
Mestni občini Ljubljana, št. 845-2/2006-6 z dne 27. 1. 2006. Te enote so: 

− poklicna gasilska enota – Gasilska brigada Ljubljana (GBL), 
− prostovoljne gasilske enote naslednjih prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju: 

PGD za prostovoljna gasilsko društvo in GD za gasilsko društvo): 
 

1.  PGD Ježica Ježica 11 1000 Ljubljana 
2. PGD Črnuče Dunajska cesta 369 1000 Ljubljana 
3. PGD Nadgorica Nadgoriška cesta 18 1000 Ljubljana 
4. PGD Podgorica - Šentjakob Podgorica 90 1000 Ljubljana 
5. PGD Stožice Stoženska ulica 18 1000 Ljubljana 
6. PGD Tomačevo - Jarše Tomačevo 16 1000 Ljubljana 
7. PGD Zadobrova - Sneberje - Novo 

Polje 
Sneberska cesta 102 1000 Ljubljana 

8. PGD Slape - Polje Slape 50 1000 Ljubljana 
9. PGD Šmartno ob Savi Kopna pot 6 1000 Ljubljana 
10. PGD Zalog - Spodnji Kašelj Zaloška cesta 224 1000 Ljubljana 
11. PGD Zgornji Kašelj Kašeljska cesta 95 1000 Ljubljana 
12. PGD Bizovik Bizoviška cesta 15 a 1000 Ljubljana 
13. PGD Lipoglav Mali Lipoglav 3 a 1293 Šmarje Sap 
14. PGD Prežganje Prežganje n.h. 1260 Ljubljana Polje 
15. PGD Sostro Sostrska cesta 60 1000 Ljubljana 
16. PGD Štepanjsko naselje Pesarska ulica 31 1000 Ljubljana 
17. PGD Dravlje Kovaška ulica 1 1117 Ljubljana Dravlje 
18. PGD Podutik - Glince Dolniška cesta 18 1000 Ljubljana 
19. PGD Spodnja Šiška Verovškova ulica 4 1000 Ljubljana 
20. PGD Zgornja Šiška Vodnikova cesta 139 1000 Ljubljana 
21. PGD Ljubljana - Trnovo Cesta v Mestni log 31 1000 Ljubljana 
22. PGD Kozarje Cesta na Ključ 56 1000 Ljubljana 
23. PGD Ljubljana - Barje Peruzzijeva ulica 101 1000 Ljubljana 
24. PGD Ljubljana - Brdo Brdnikova ulica 14 1000 Ljubljana 
25. GD Ljubljana - Mesto Poljanski nasip 42 1000 Ljubljana 
26. GD Ljubljana - Rudnik Dolenjska cesta 137 1000 Ljubljana 
27. PGD Ljubljana - Vič Viška cesta 41 1000 Ljubljana 
28. PGD Tacen Tacenska cesta 154 1211 Ljubljana Šmartno
29. PGD Gameljne Srednje Gameljne 21 a 1211 Ljubljana Šmartno
30. PGD Gunclje - Male Vižmarje Kosijeva ulica 13 1210 Ljubljana Šentvid 
31. PGD Medno Medno 79 1210 Ljubljana Šentvid 
32. PGD Rašica Rašica 28 1211 Ljubljana Šmartno
33. PGD Stanežiče - Dvor Stanežiče 64 1210 Ljubljana Šentvid 
34. PGD Ljubljana - Šentvid Prušnikova ulica 57 1210 Ljubljana Šentvid 
35. PGD Vižmarje - Brod Vižmarska pot 9 1210 Ljubljana Šentvid 
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Naloge v zvezi z JGS MOL, določene s pogodbo in načrti, izvaja tudi Gasilska zveza Ljubljana 
(GZL). 
 
 
1.2 Določitev osrednje enote, poklicnih enot in enot s poklicnim 
jedrom 

Osrednja enota za opravljanje JGS je določena v 3. členu Sklepa o izvajanju javne gasilske 
službe v Mestni občini Ljubljana, št. 845-2/2006-6 z dne 27. 1. 2006. Osrednja gasilska enota 
MOL je GBL. 
 
Poklicna gasilska enota za izvajanje JGS v MOL je GBL, ustanovljena z Odlokom o 
organiziranju Gasilske brigade Ljubljana. 
 
Ustanavljanja gasilskih enot s poklicnim jedrom za izvajanje JGS MOL ne predvideva. 
 
 
1.3 Določitev območij delovanja enot 

Območja delovanja enote JGS so določena v 4., 5. in 6. členu Sklepa o izvajanju javne gasilske 
službe v Mestni občini Ljubljani, št. 845-2/2006-6 z dne 27. 1. 2006. 
 
Območje delovanja GBL je celotno območje znotraj meja MOL, na širšem območju pa v skladu 
z določili pogodb in dogovorov o opravljanju nalog zaščite in reševanja izven območja MOL, ki 
jih GBL sklepa s soglasjem ustanovitelja. 
 
Območje MOL je razdeljeno na šest gasilskih sektorjev. V vsakem sektorju je ena prostovoljna 
gasilska enota določena za osrednjo enoto sektorja. Območje delovanja take enote je celotno 
območje sektorja.  
 
Vsaka prostovoljna gasilska enota ima določeno svoje območje delovanja. 
 
Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot in območja gasilskih sektorjev so določena v 
kartah, ki so priloge načrta. 
 
Gasilski sektorji, osrednje prostovoljne gasilske enote po sektorjih in prostovoljne gasilske enote 
v sektorjih so, kot sledi:  
 
Gasilski 
sektor  

Osrednja prostovoljna gasilska enota 
sektorja 

Prostovoljne gasilske enote v 
sektorju 

Bežigrad PGD Ježica  
  PGD Črnuče 
  PGD Nadgorica 
  PGD Podgorica - Šentjakob 
  PGD Stožice 
  PGD Tomačevo - Jarše 
Moste 1 PGD Zadobrova -Sneberje - Novo Polje  
  PGD Slape - Polje 
  PGD Šmartno ob Savi 
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Gasilski 
sektor  

Osrednja prostovoljna gasilska enota 
sektorja 

Prostovoljne gasilske enote v 
sektorju 

  PGD Zalog - Spodnji Kašelj 
  PGD Zgornji Kašelj 
Moste 2 PGD Bizovik  
  PGD Lipoglav 
  PGD Prežganje 
  PGD Sostro 
  PGD Štepanjsko naselje 
Šiška PGD Dravlje  
  PGD Podutik - Glince 
  PGD Spodnja Šiška 
  PGD Zgornja Šiška 
Vič PGD Ljubljana - Trnovo  
  PGD Kozarje 
  PGD Ljubljana - Barje 
  PGD Ljubljana - Brdo 
  GD Ljubljana - Mesto 
  GD Ljubljana - Rudnik 
  PGD Ljubljana - Vič 
Vižmarje PGD Tacen  
  PGD Gameljne 
  PGD Gunclje - Male Vižmarje 
  PGD Medno 
  PGD Rašica 
  PGD Stanežiče - Dvor 
  PGD Šentvid 
  PGD Vižmarje - Brod 
 
Po povelju nadrejenega poveljnika v JGS MOL prostovoljne gasilske enote delujejo izven svojih 
območij delovanja in izven območij gasilskih sektorjev. 
 
Priloga: Območje delovanja GBL 
 
Priloga: Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot 
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1.4 Določitev kategorij gasilskim enotam JGS MOL10 

V prvo kategorijo se razvrsti prostovoljne gasilske enote, organizirane v okviru naslednjih 
prostovoljnih gasilskih društev oziroma gasilskih društev: 

− GAMELJNE, Srednje Gameljne 34, 1211 Ljubljana - Šmartno; 
− GUNCLJE – MALE VIŽMARJE, Kosijeva ulica 13, 1210 Ljubljana - Šentvid; 
− MEDNO, Medno 79, 1210 Ljubljana - Šentvid; 
− RAŠICA, Rašica n.h, 1211 Ljubljana - Šmartno;  
− STANEŽIČE – DVOR, Stanežiče 64, 1210 Ljubljana - Šentvid; 
− ŠMARTNO OB SAVI, Kopna pot 6, 1110 Ljubljana; 
− SPODNJA ŠIŠKA, Verovškova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
− ŠTEPANJSKO NASELJE, Jakčeva ulica 43, 1000 Ljubljana. 

 
V drugo kategorijo se razvrsti prostovoljne gasilske enote, organizirane v okviru naslednjih 
prostovoljnih gasilskih društev: 

− BARJE, Peruzzijeva ulica 101, 1000 Ljubljana; 
− BRDO, Brdnikova  ulica 14, 1125 Ljubljana; 
− KOZARJE, Cesta na Ključ 56, 1125 Ljubljana; 
− LIPOGLAV, Mali Lipoglav 3, 1261 Ljubljana-Dobrunje; 
− NADGORICA, Nadgoriška cesta 18, Ljubljana; 
− PODGORICA – ŠENTJAKOB, Podgorica 90, 1231Ljubljana; 
− PODUTIK – GLINCE, Dolniška cesta 18, 1000 Ljubljana; 
− PREŽGANJE, Prežganje n.h, , 1260 Ljubljana - Polje; 
− SLAPE – POLJE, Slape 50, 1260 Ljubljana - Polje; 
− SOSTRO, Sostrska cesta 60, 1261 Ljubljana-Dobrunje; 
− ŠENTVID, Šentviška ulica 34, 1210 Ljubljana - Šentvid; 
− TOMAČEVO – JARŠE, Tomačevo 16, 1000 Ljubljana; 
− VIŽMARJE – BROD, Vižmarska pot 9, 1210 Ljubljana - Šentvid; 
− ZALOG – SP. KAŠELJ, Zaloška cesta 224, 1260 Ljubljana - Polje; 
− ZGORNJI KAŠELJ,  Kašeljska cesta 95, 1260 Ljubljana - Polje  
− in Gasilskega društva RUDNIK, Dolenjska cesta 137, 1000 Ljubljana. 

 
V tretjo kategorijo se razvrsti prostovoljne gasilske enote, organizirane v okviru naslednjih 
prostovoljnih gasilskih društev: 

− BIZOVIK, Bizoviška cesta 15/A, 1110 Ljubljana; 
− ČRNUČE, Dunajska cesta 369, 1231 Ljubljana; 
− DRAVLJE, Kovaška ulica 1, 1117 Ljubljana; 
− JEŽICA, Ježica 11, 1000 Ljubljana; 
− STOŽICE, Stoženska ulica 18, 1000 Ljubljana; 
− TACEN, Tacenska cesta 154, 1211 Ljubljana – Šmartno; 
− TRNOVO, Cesta v Mestni log 31, 1000 Ljubljana; 
− VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana; 
− ZADOBROVA – SNEBERJE – NOVO POLJE, Sneberska cesta 102, 1260 Ljubljana – 

Polje; 

                                                 
10 Sklep o razvrstitvi gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana v kategorije, št. 820-8/2002 z dne 
14. 3. 2002. 
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− ZGORNJA ŠIŠKA, Vodnikova cesta 139, 1000 Ljubljana  
− in Gasilskega društva LJUBLJANA – MESTO, Poljanski nasip 42, 1000 Ljubljana. 

 
V sedmo kategorijo se razvrsti GBL, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana. 
 
 
1.5 Obseg in način opravljanja javne gasilske službe 

Enote JGS izvajajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge 
varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in 
drugih nesrečah ter določene storitve skladu s 3. členom ZGas oziroma  izvajajo operativne 
naloge gasilstva, ki so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških 
in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi 
preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom v skladu s 5. točko 5. člena 
ZGas. 
 
Enote JGS izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, zlasti 
tistimi v skladu z 71. členom in zaščitnih ukrepov v skladu z 59., 61., 62., 63., 64., 65., 67., 69., 
70. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). 
 
Gasilske enote in operativni gasilci izvajajo tiste od navedenih nalog, za katere so psihofizično 
sposobni, usposobljeni in opremljeni. 
 
Obseg opravljanja nalog oziroma vrsta nalog, ki jih izvajajo enote, se natančneje določajo v 
pogodbah o opravljanju JGS, ki jih MOL sklene z GBL, GZL, PGD in GD. Za GBL obseg 
oziroma vrsto nalog določa tudi akt o njeni ustanovitvi. 
 
Način izvajanja nalog se določi v operativnem gasilskem načrtu in v načrtih MOL za zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
 
Storitve gasilskih enot niso predmet tega načrta. Požarno stražo in požarno varovanje objektov, 
drugega premoženja ter javnih prireditev ureja operativni gasilski načrt. 
 
 
 
Priloga: Območje delovanja GBL 
 
Priloga: Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot 
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2 Operativni gasilski načrt 

2.1 Uvod v operativni gasilski načrt 

JGS MOL sestavljajo ena poklicna in 35 prostovoljnih gasilskih enot. JGS MOL ima enega 
poveljnika - poveljnika GBL, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča vodja izmene GBL. Pri 
načrtnem in usklajenem pripravljanju na delovanje JGS poveljniku pomaga poveljstvo, ki ga 
sestavljajo poveljnik in podpoveljniki GZL, sektorski poveljniki, člani strokovnega sveta 
GBL in predstavniki Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. To je določeno tudi s 
posebnim občinskim sklepom. Pri operativnem delovanju poveljniška struktura GZL 
poveljuje prostovoljnim gasilskim enotam v skladu z odločitvami, ki jih pri vodenju 
intervencije sprejme vodja intervencije na mestu nesreče (praviloma vodja enote GBL) in 
vodja intervencije kot celote (praviloma oseba, izvaja funkcijo vodje izmene GBL). 
 
V JGS MOL je GBL osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu 
posredovanju na vsem območju MOL. Prostovoljne gasilske enote PGD so organizirane v  
sektorjih, vsaka ima svoje območje delovanja. V vsakem sektorju je ena enota določena za 
osrednjo enoto sektorja. Ta enota že načeloma ni namenjena posredovanju le na svojem 
operativnem območju, temveč tudi posredovanju na območju celega sektorja. Glede na 
potrebe lahko nadrejeni poveljnik v JGS odloči, da katerakoli prostovoljna gasilska enota 
izvaja aktivnosti kjerkoli na območju MOL.  
 
Od GBL ustanovitelj - MOL pričakuje, da je organizirana tako, da je sposobna izvoziti na 
intervencijo v eni minuti od prejema obvestila o nesreči, da je ustrezno opremljena in 
usposobljena tako za vodenje JGS kot za samo izvajanje reševanja ob različnih nesrečah. Od 
prostovoljnih gasilskih enot, ki so določene kot osrednje enote gasilskih sektorjev, se 
pričakuje, da osnovna operativna ekipa izven delovnega časa izvozi v  petih minutah, v 
delovnem času pa v petnajstih minutah.  Od ostalih prostovoljnih gasilskih enot pa se 
pričakuje, da so sposobne izven delovnega časa izvoziti v najmanj petnajstih minutah. Od 
vseh prostovoljnih gasilskih enot se pričakuje, da so sposobne (organizirane, opremljene in 
usposobljene) za preskrbo s požarno vodo, izvajanje zunanjega napada in osnovno reševanje 
ob potresu. Posamezne enote pa so ali bodo sposobne tudi za reševanje ob poplavah, nesrečah 
v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi (kot podpora poklicni enoti), za nudenje prve 
pomoči, za preskrbo z vodo ipd. Delo na področju JGS bo v prihodnosti usmerjeno k 
doseganju teh kriterijev: hitrosti, usposobljenosti, učinkovitosti in po tem bodo JGS 
ocenjevali tudi prebivalci. Z vzpostavljeno možnostjo za vadbo v nadzorovanem ognju (t.i. 
hot fire training) v Sloveniji, pa bomo težili k temu, da bodo za notranji napad usposobljene 
tudi prostovoljne gasilske enote, ki so določene za osrednje enote gasilskih sektorjev. 
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2.2 Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot 

2.2.1 Obveščanje  

2.2.1.1 Obveščanje gasilskih enot 

JGS je obveščena s predajo obvestila o požaru GBL. 
 
O obveščanju enote JGS odloča poveljnik JGS oziroma oseba, ki izvaja funkcijo vodje 
izmene GBL. 
 
Enote JGS se obvešča z namenom, da se jih seznani z razmerami in poveča njihovo raven 
pripravljenosti. To se izvaja praviloma v primerih, ko je GBL polno angažirana ob velikem in 
dolgotrajnem dogodku. 
 
Enote JGS se obvešča o razglasitvi velike in zelo velike stopnje požarne ogroženosti. 
 
Priloga: Območje delovanja GBL 
 
Priloga: Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot 
 
Priloga: Radijski imenik GZL 
 
Priloga: Baza podatkov o JGS MOL 
 
 
2.2.1.2 Obveščanje ReCO 

GBL obvešča ReCO o aktivnostih enot JGS. 
Kadar gre katerakoli enota JGS na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora GBL o 
tem obvestiti pristojni center za obveščanje, kakor to določa 2. točka 36. člena ZGas. 
 
GBL obvešča ReCO v skladu s Pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami Ur.l. RS, št. 26/2008. 
 
Kadar GBL od ReCO zahteva uporabo znakov za alarmiranje, obvesti ReCO o razlogih, 
nevarnostih in napotkih za ravnanje prebivalcev v skladu z 12. členom Uredbe o organizaciji 
in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur.l. RS, št. 105/2007). in 33. 
členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami Ur.l. RS, št. 26/2008. 
 
 
2.2.1.2 Obveščanje GBL 

Prostovoljne gasilske enote, ki izvajajo JGS, so v skladu z Navodilom o načinu delovanja 
gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št. 845-38/2005-2 
z dne 29. 9. 2005): 

− dolžne obveščati GBL o stopnji pripravljenosti na izvoz, 
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− dolžne GBL potrditi prejem poziva za aktiviranje, 
− dolžne GBL obvestiti o izvozu, 
− dolžne GBL obvestiti o prihodu na mesto intervencije. 

 
Priloga: Baza podatkov o JGS MOL 
 
 
2.2.1.3 Obveščanje ljudi na prizadetem in ogroženem območju 

Kadar vodja intervencije na mestu nesreče ali vodja intervencije kot celote oceni, da preti oz. 
utegne ljudem groziti nevarnost, odredi umik ljudi iz ogroženih objektov in območij ali 
zaklanjanje v zaprtih prostorih ter o tem obvesti prebivalce in jim da navodila za ravnanje. Za 
vzpostavitev stika z ljudmi se uporabi hišne zvonce, trkanje na vrata, zvočne znake na vozilih, 
govorne naprave na vozilih idr. 
 
Praviloma obveščanje znotraj prizadetega območja izvaja GBL s pomočjo drugih enot JGS, 
saj so za vstop v to območje potrebna ustrezna zaščitna sredstva, obveščanje na ogroženem 
območju pa praviloma izvaja Policija. V primeru dvoma sta vodja policije na mestu nesreče in 
vodja gasilskih enot (praviloma vodja enote iz GBL), ki je v skladu z ZGas vodja intervencije 
in vodi vodstvo intervencije, dolžna uskladiti odločitev o umiku, način in izvedbo obveščanja. 
 
Obveščanje se uporabi hišne zvonce, trkanje na vrata, zvočne znake na vozilih, govorne 
naprave na vozilih, megafone, uporabo sredstev javnega alarmiranja in obvestilom preko 
radijskih hiš. 
 
Obveščanje ljudi z uporabo sredstev javnega alarmiranja 
Uporaba alarmnih znakov je dovoljena za obveščanje in opozarjanje prebivalcev, kadar: 
- jih je treba opozoriti na bližajočo se nevarnost; npr. da požar vključuje tudi nesrečo z 

nevarnimi snovmi, ki utegne ogroziti prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na 
način, ki ga v prvi fazi določi vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite 
oz. pristojna oseba OZRCO 

- jih je treba opozoriti na neposredno nevarnost; npr. da požar vključuje tudi nesrečo z 
nevarnimi snovmi, ali pa grozi širjenje požara, kar bi lahko ogrozilo ali ogroža prebivalce 
in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki ga v prvi fazi določi vodja intervencije 
ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite oz. pristojna oseba OZRCO (npr. zapreti in 
zatesniti okna in druge odprtine v stanovanju ter ostati v njem, izključiti prezračevalne, 
klimatske naprave; takoj zapustiti območje, ki ga definira vodja intervencije ali v drugi 
fazi poveljnik civilne zaščite oz. pristojna oseba OZRCO) 

 
Uporabo znakov za alarmiranje lahko od ReCO zahtevajo: 

• vodja intervencije na mestu nesreče, vodja intervencije kot celote, GBL 
• dežurna oseba OZRCO 
• PCZ MOL ali njegov namestnik  

 
Pristojni svojo zahtevo prenesejo na ReCO.  
 
Hkrati ReCO povedo: 
- kateri znak za alarmiranje naj uporabi (opozorilo na nevarnost, neposredna nevarnost) 
- razlog za uporabo znaka za alarmiranje 
- območje na katerem se znak uporabi 
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- navodilo oz. napotke za prebivalce 
 
ReCO je dolžan razlog in navodilo takoj posredovati v objavo javnim medijem po svojem 
načrtu. 
 
Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal zahtevo za uporabo znaka za alarmiranje dolžan 
ReCO: 
- izdati zahtevo za uporabo znaka "konec nevarnosti"   
- povedati navodilo oz. napotke za nadaljnje ravnanje prebivalcev.  
 
ReCO je dolžan navodilo takoj posredovati v objavo javnim medijem po svojem načrtu. 
 
Priloga: Pristojnosti organov vodenja po ZGas in ZVNDN 
 
Priloga: Karta siren v sistemu javnega alarmiranja 
 
 
2.2.1.4 Obveščanje OZRCO 

GBL samostojno ali prek ReCO obvešča OZRCO. 
 
OZRCO je praviloma potrebno obvestiti o vseh požarih, pri katerih: 

− je potrebno posredovanje treh ali več enot JGS,  
− je ali bi utegnil biti potreben umik ljudi iz objekta, 
− je prišlo do poškodbe pripadnika katerekoli reševalne službe, 
− je potrebna evakuacija in namestitev ljudi, 
− je potrebno zagotavljati osnovne življenjske pogoje, 
− je potrebno alarmiranje ogroženih ljudi ali je to bilo izvedeno, 
− je požar v javnih objektih (vzgoja, izobraževanje, zdravstvo, uprava, objekti z velikim 

številom ljudi), 
− v drugih primerih po oceni ReCO in/ali GBL. 

 
V primeru dvoma, ali je OZRCO treba obvestiti ali ne, se obveščanje izvede. 
 
S tem, ko je obvestilo predano OZRCO, se šteje, da je obveščen pristojni organ MOL. 
 
Priloga: Dopis MOL o načinu obveščanja pristojnih organov MOL 
 
 
2.2.1.5 Obveščanje medijev z intervjuji na mestu nesreče 

Pričakovati je, da bodo na mestu nesreče prišle novinarske hiše, ki bodo želele pridobiti 
informacije o nesreči in poteku reševanja. Policija novinarjev ne pusti znotraj zavarovanega 
mesta nesreče. O prihodu novinarjev policisti, ki varujejo mesto nesreče obvestijo vodjo 
intervencije na mestu nesreče, ta pa obvesti tudi vodjo intervencije kot celote. 
 
Praviloma daje informacije novinarjem vodja intervencije na mestu nesreče ali vodja 
intervencije kot celote, kadar se nahaja na mestu intervencije. Informacije na mestu nesreče 
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daje novinarjem sam ali skupaj z vodji/predstavniki drugih sodelujočih intervencijskih služb 
(JGS, policija, zdravstvo) in OZRCO lahko pa za dajanje informacij pooblasti drugo osebo. 
 
Vodja intervencije na mestu nesreče (praviloma vodja enote iz GBL) z vodji sodelujočih 
intervencijskih služb uskladi vsebino, način, kraj in čas dajanja informacij novinarjem in to 
sporoči novinarjem. Vodje sodelujočih intervencijskih služb skupaj, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi, uskladijo znane podatke o nesreči, posledicah, dosedanjem gasilskem in 
zdravstvenem reševanju ter policijskih postopkih in o nadaljnjih načrtovanih aktivnostih.  
 
V primeru, da okoliščine ne dovoljujejo podati informacij za javnost tako hitro, kot to želijo 
novinarji, vodja intervencije na mestu nesreče zaprosi novinarje za razumevanje, jim pojasni, 
da so sodelujoče službe polno zasedene z reševanjem človeških življenj in gašenjem požara in 
jim pove kdaj in kje jim bo dal informacije. 
 
Oseba, ki daje intervju naj upošteva: 
- vprašaj novinarja po imenu in medijski hiši in si to zapiši 
- vprašaj novinarja katero bo njegovo prvo vprašanje 
- vzemi si čas za razmislek o odgovoru 
- govori le dejstvih in o tem kar dejansko veš, kar je tvoje strokovno področje in kar je v 

tvoji ravni pristojnosti 
- če česa ne veš ali pa ne moreš ali ne smeš povedati ali ni v tvoji pristojnosti, to tako tudi 

povej 
- če je varno in etično primerno, omogoči snemalcem, da naredijo zanimive posnetke, 

vendar mu določi spremljevalca, ki bo skrbel za njegovo varnost in na glavo mu daj 
čelado ali omogoči uporabo drugih zaščitnih sredstev 

- ne govori laži, ne ugibaj, ne govori tistega kar se ti zdi 
- ne bodi jezen na novinarja, opravlja pač svoje delo 
- uporabljaj splošno razumljive izraze in ne strokovnega žargona 
 
 
2.2.1.6 Obveščanje o uporabi vode iz hidrantnega omrežja 

V skladu s 26. členom Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 17/2006) je brez soglasja 
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem 
vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno 
obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o 
morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih. 
Enote javne gasilske službe MOL za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski 
preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja 
hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih 
pomanjkljivostih javna gasilska služba MOL obvesti izvajalca. 
 
 
2.2.2 Aktiviranje gasilskih enot 

Aktiviranje enot JGS je urejeno zlasti z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za 
izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 
2005). 
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Za aktiviranje vseh enot JGS je pristojna GBL, izjemoma OZRCO. Za izvedbo aktiviranja je 
odgovoren ReCO, razen kadar GBL za aktiviranje uporabi radijske zveze.  
 
Aktiviranje prostovoljnih enot JGS ReCO praviloma izvede s tihim alarmiranjem. Izjemoma 
je mogoče aktiviranje z uporabo alarmnega znaka za neposredno nevarnost v skladu s 
Pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur.l. RS, št. 26/2009). Alarmni znak za neposredno nevarnost se lahko uporabi za 
aktiviranje naslednjih enot JGS: 

a) PGD Lipoglav, 
b) PGD Prežganje, 
c) PGD Gameljne, 
d) PGD Medno, 
e) PGD Rašica. 

Za enote od a do c se alarmni znak proži neposredno iz ReCO ali izjemoma iz GBL. Za enoti 
d in e, katerih sireni nista vezani v sistem javnega alarmiranja, sireni proži član enote, ki po 
obvestilu o požaru, ki ga praviloma dobi prek ReCO, prvi pride v gasilski dom. V teh 
primerih javnosti ni potrebno obveščati o tem zakaj je bil uporabljen znak za javno 
alarmiranje. 
 
 
Aktiviranje enot JGS je praviloma postopno. 
 
Praviloma je ob vseh nesrečah aktivirana GBL. 
 
GBL aktivira prostovoljne gasilske enote JGS v primeru požarov vedno, vendar v odvisnosti 
od stopnje pripravljenosti prostovoljne gasilske enote JGS. 
 
a) Stanje običajne pripravljenosti 
Prostovoljne gasilske enote JGS, ki so v stanju običajne pripravljenosti, aktivira GBL prek 
ReCO med tednom (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) v času med 16. in 5. uro ter med 
vikendi v času od petka od 16. ure do ponedeljka do 5. ure (enako velja med dela prostimi 
dnevi). 
 
Prostovoljne gasilske enote JGS se praviloma ne aktivirajo med tednom med 5. in 16. uro. 
 
Obdobja aktiviranja ne veljajo za prostovoljne gasilske enote JGS Lipoglav in Prežganje, ki ju 
GBL aktivira prek ReCO vedno, kadar je dogodek na njunem območju delovanja. 
 
b)Stanje povečane pripravljenosti prostovoljne gasilske enote JGS 
Prostovoljne gasilske enote JGS, ki so v stanju povečane pripravljenosti, aktivira GBL prek 
radijske postaje v sistemu zvez ZARE na kanalu 15 oziroma 16. Vodja prostovoljne gasilske 
enote JGS mora javiti ReCO in centrali GBL na kanalu 15 oziroma 16 izvoz enote in po 
prihodu na mesto nesreče poročati o stanju. 
 
c)Stanje zmanjšane pripravljenosti 
Aktiviranje prostovoljne gasilske enote JGS ali posameznih vozil prostovoljne gasilske enote 
JGS se v času njihove zmanjšane pripravljenosti ne izvaja. 
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d) Samoaktiviranje prostovoljne gasilske enote JGS 
Kadar je prostovoljna gasilska enota JGS na drug način obveščena oz. aktivirana zaradi 
dogodka na njenem območju delovanja, mora vodja prostovoljne gasilske enote JGS: 

− dogodek prijaviti ReCO in centrali GBL na kanalu 15 oz. 16; 
− javiti izvoz enote; 
− po prihodu na mesto nesreče poročati o stanju. 

 
 
Za vse druge okoliščine, ki niso opredeljene v  prejšnjih določilih, velja, da odločitev o 
aktiviranju sprejme vodja izmene GBL na podlagi podatkov iz prijave oziroma vodja 
intervencije GBL na mestu nesreče na podlagi ocene stanja. Pri tem velja načelo, da najprej 
aktivira prostovoljno gasilsko enoto JGS, na območju katere je nesreča. 
 
Ob večji nesreči vodja intervencije, poleg lokalno pristojne enote, aktivira še prostovoljno 
gasilsko enoto JGS, ki opravlja vlogo centra sektorja in sektorskega poveljnika. Odločitev o 
tem, katere prostovoljne gasilske enote JGS je treba dodatno aktivirati, najprej sprejme vodja 
intervencije na mestu nesreče in vodja izmene kot celote, v nadaljevanju pa pri tej odločitvi 
sodeluje še poveljnik sektorja oz. član poveljstva GZL. 
 
Primer ravni aktiviranje gasilskih enot, ki pa ga GBL prilagodi glede na dejanske razmere.  

 
Požari na objektih in v naravnem okolju 

Prva raven 
− GBL 
− praviloma prostovoljna gasilska enota, na katere območju delovanja je 

požar 
 
Druga raven 
− prostovoljna gasilska enota center sektorja ali prostovoljne gasilske enote z 

določeno opremo oziroma sosednje prostovoljne gasilske enote v sektorju 
− sektorski poveljnik 
− obveščanje poveljnika GZL 
− obveščanje poveljnika JGS 
− obveščanje OZRCO 
 
Tretja raven 
− prostovoljne gasilske enote ali gasilske enote z določeno opremo 
− poveljnik GZ Ljubljana 
− po potrebi OZRCO 
− po potrebi poveljnik JGS 
 
Četrta raven 
− pomoč državne ravni v gasilskih enotah in opremi prek ReCO 

 
 

Tehnične nesreče, nesreče v prometu, nesreče z nevarnimi snovmi in druge nesreče 
Prva raven 
− GBL 
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Druga raven 
− prostovoljne gasilske enote z določeno opremo 
− obveščanje sektorskega poveljnika 
− obveščanje poveljnika GZL 
− obveščanje poveljnika JGS 
− obveščanje OZRCO 
 
Tretja  raven 
− prostovoljna gasilska enota center sektorja 
− prostovoljne gasilske enote v sektorju 
− sektorski poveljnik 
− poveljnika GZL 
− OZRCO 
 
Četrta  raven 
− pomoč državne ravni v gasilskih enotah in opremi prek ReCO 

 
Priloga: Območje delovanja GBL 
 
Priloga: Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot 
 
Priloga: Baza podatkov o JGS MOL 
 
Priloga: Dopis MOL o načinu obveščanja pristojnih organov MOL 
 
 
2.3 Delovanje gasilskih enot 

Delovanje gasilskih enot se ureja predvsem z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za 
izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 
2005), tem načrtom in načrti MOL za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
GBL praviloma izvozi ob vseh dogodkih, razen kadar oseba, ki izvaja funkcijo vodje izmene 
GBL, ne odloči drugače. 
 
Vključevanje prostovoljnih gasilskih enot v delovanje 
Po prejemu poziva za aktiviranje poveljnik ali vodja prostovoljne gasilske enote: 

− ReCO in centrali GBL potrdi prejem poziva; 
− prejme nalogo od GBL. 

 
Če GBL, na podlagi ocene razmer na mestu nesreče presodi, da izvoz prostovoljne gasilske 
enote ni več potreben, izvoz prostovoljne gasilske enote odpove. 
 
V primeru, da je izvoz potreben, poveljnik prostovoljne gasilske enote poroča ReCO in 
centrali GBL o izvozu in sporoči prihod na mesto intervencije. 
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Ob prihodu na mesto intervencije se poveljnik prostovoljne gasilske enote javi vodji 
intervencije na mestu nesreče, poroča o številčnosti in opremljenosti prispele enote ter od 
vodje intervencije pridobi nalogo.  
 
Če je prostovoljna gasilska enota na kraju dogodka pred GBL, ob prihodu poklicne enote 
vodja intervencije preda vodenje vodji enote GBL. 
 
Samostojna izvedba aktivnosti prostovoljnih gasilskih enot 
Če je oseba, ki izvaja funkcijo vodje izmene GBL, odločila, da prostovoljna gasilska enota 
sama izvede intervencijo, mora vodja prostovoljne gasilske enote poročati GBL, in sicer: 

– o času odhoda in prihoda na kraj intervencije ter poročati o posledicah, trenutnih 
razmerah in aktivnostih; 

– po končani intervenciji ustno poročati o dogodku, posledicah, aktivnostih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ter o uspešnosti intervencije. 

 
To izvede prek radijskih postaj ZARE. Ker je ReCO dolžan neprekinjeno spremljati radijski 
promet v telekomunikacijskem sistemu ZARE, šteje, da je s tem obveščen tudi ReCO. 
 
 
Zapis aktivnosti, poročilo o intervenciji, pozivi in nadomestilo plače 
Beleženje aktivnosti GBL in JGS organizira oseba, ki izvaja funkcijo vodje izmene GBL. 
 
Kadar prostovoljna gasilska enota aktivnosti izvaja samostojno, beleženje aktivnosti enote 
organizira njen poveljnik ali vodja gasilske enote. 
 
Za poročanje o intervenciji se uporablja programska rešitev SPIN (Sistem za Poročanje o 
Intervencijah in Nesrečah) na internetni strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje. 
 
Vse v intervenciji sodelujoče prostovoljne gasilske enote se samostojno vključijo (vsaka s 
svojo šifro) v dopolnitev poročila o intervenciji na internetni strani Ministrstva za obrambo, 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Osnovni dokument poročila o intervenciji 
odpre vodja intervencije iz GBL in ga tudi zaključi. 
 
Sestavni del beleženja aktivnosti prostovoljne gasilske enote je tudi vodenje seznama 
pripadnikov enote, ki sodelujejo v intervenciji. Seznam mora vsebovati datum in kraj 
intervencije, ime, priimek, leto rojstva ter čas začetka in zaključka sodelovanja pripadnika na 
intervenciji. Seznam je osnova za izdajo poziva, nadomestila plače in ugotavljanja nastanka 
poškodb pripadnika na intervenciji. Seznam hrani prostovoljna gasilska enota in ga pošlje 
skupaj z zahtevkom za izdajo poziva in nadomestila plače na GZL. Seznam mora poveljnik 
enote posredovati tudi OZRCO, če ta tako zahteva. 
 
Zahtevek za izdajo poziva za posameznega pripadnika mora poveljnik prostovoljne gasilske 
enote poslati na GZL najkasneje štirinajst dni po zaključku intervencije. Zahtevek za 
nadomestilo plače mora biti posredovan na GZL najkasneje dva meseca po zaključku 
intervencije. 
 
Priloga: Radijski imenik GZL 
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Priloga: Navodilo o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v 
Mestni občini Ljubljana, št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 2005 
 
 
2.3.1   Organi vodenja 

JGS vodi11 poveljnik JGS. Funkcijo poveljnika JGS opravlja poveljnik GBL, ob njegovi 
odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa oseba, ki izvaja funkcijo vodje izmene GBL. 
Poveljnik JGS izvaja vse pristojnosti, ki jih ima vodja intervencije po ZGas in ZVNDN, kadar 
je to za izvajanje zadev zaščite, reševanja in pomoči potrebno, 
 
Poveljniku JGS pri usklajevanju dela, pripravah, načrtovanju, vodenju in drugem delu JGS 
pomaga poveljstvo javne gasilske službe. Poveljstvo vodi poveljnik JGS.  
 
Poveljstvo JGS sestavljajo: 
− namestnik poveljnika GBL, 
− štirje vodje izmen – poveljniki čet GBL, 
− vodja tehnične službe GBL, 
− vodja preventivne službe GBL, 
− poveljnik GZL, 
− dva podpoveljnika GZL, 
− šest sektorskih poveljnikov GZL, 
− predstavnik oddelka mestne uprave MOL, pristojnega za  zaščito, reševanje in civilno 

obrambo, ki ga določi predstojnik oddelka. 
 
Poveljniku oziroma podpoveljnikom GZL so podrejeni poveljniki in podpoveljniki gasilskih 
sektorjev, njim pa poveljniki in podpoveljniki prostovoljnih gasilskih enot. 
 
Organe poveljevanja prostovoljnih gasilskih enot imenujejo prostovoljne gasilske organizacije 
samostojno.  
 
GBL sestavljajo 4 čete (izmene). V vsaki četi sta 2 voda, v vsakem vodu 2 oddelka in vsakem 
oddelku 2 skupini. Enote GBL vodijo: poveljnik brigade in njegov namestnik; poveljniki čet 
in njihovi namestniki, poveljniki vodov ter vodje oddelkov in skupin. Funkcijo vodje izmene 
GBL izvajajo poveljniki čet, v njihovi odsotnosti pa njihovi namestniki. V odsotnosti 
namestnikov poveljnikov čet funkcijo vodje izmene izvaja starejši od vodij oddelkov v 
izmeni. 
 
Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, ki prizadenejo večje območje 
MOL, so poveljniki prostovoljnih gasilskih enot in poveljniki gasilskih sektorjev podrejeni 
neposredno krajevno pristojnemu poveljniku civilne zaščite oziroma njegovem namestniku v 
skladu z odločitvijo poveljnika civilne zaščite MOL ali njegovega namestnika, kadar je 
poveljnik odsoten.12 
 

                                                 
11 8. člen Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št. 845-2/2006-6 z dne 27. 01. 
2006; 
 
12 9. člen Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št. 845-2/2006-6, z dne 27. 01. 
2006. 
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Naloge in pristojnosti poveljnika oziroma vodje gasilske enote so poleg že navedenih tudi: 

− skrb za to, da na intervenciji sodelujejo samo psihofizično sposobni, usposobljeni in 
opremljeni pripadniki enote; 

− skrb za varno delo in seznanjenost gasilcev z nevarnostmi na kraju intervencije; 
− izvrševanje povelj vodje intervencije; 
− samostojno vodenje svoje enote v skladu s pravili stroke in predpisi. 

 
Priloga: Pristojnosti organov vodenja po ZGas in ZVNDN 
 
 
2.3.2 Vodenje intervencije in usklajevanje aktivnosti z drugimi 
službami in komuniciranje na mestu nesreče  

Aktivnosti na mestu nesreče vodi vodja intervencije na mestu nesreče, ki je praviloma vodja 
enote GBL. Vodja intervencije na mestu nesreče oblikuje vodstvo intervencije13 na mestu 
nesreče, ki ga praviloma sestavljajo: 

− vodja intervencije, ki vodi tudi delo GBL in prostovoljnih gasilskih enot, oziroma 
oseba, ki jo za izvajanje te naloge imenuje vodja intervencije; 

− oseba iz poveljniške strukture GZL, ki skrbi za usklajevanje dela prostovoljnih 
gasilskih enot JGS z GBL; 

− vodja zdravstvene oskrbe; 
− vodja policijskih enot; 
− predstavnik OZRCO; 
− predstavniki morebitnih drugih sodelujočih služb; 
− skupina, ki vodji intervencije na mestu nesreče nudi podporo s sredstvi zvez in 

organizacijo dela - vozilo za podporo vodenju; 
− predstavnik podjetja, če gre za požar v podjetju; 
− predstavnik prebivalcev oz. upravnik stavbe, če gre za stanovanjsko stavbo. 

 
Priloga: vozilo za podporo vodenju 
 
Med seboj komunicirajo osebno. 
 
Vodja intervencije na mestu nesreče, vodja zdravstvene oskrbe, vodja policijskih enot in 
predstavnik OZRCO na levi roki ali na levem ramenu odsevnega jopiča nosijo trak oranžne 
barve. 
 
Mesto vodje intervencije na mestu nesreče, vodje zdravstvene oskrbe in vodje policijskih enot 
(poveljniška vozila) morajo biti blizu drug drugega. Poveljniško vozilo GBL se lahko uporabi 
kot skupni komunikacijski center. 
 
Vodstvo intervencije na mestu nesreče se sestane vsake pol ure, če se sami drugače ne 
dogovorijo. Medsebojno se informirajo o razmerah, delu služb iz njihove pristojnosti, 
predvidijo nadaljnje aktivnosti in jih med seboj časovno, vsebinsko in prostorsko uskladijo. 
 
O dogovorjenem obvestijo službe, ki jih vodijo, in sedeže svojih služb.  
                                                 
13 2. točka 40. člena ZGas 
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Intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno 
gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote.14 
 
 
Priloga: Pristojnosti organov vodenja po ZGas in ZVNDN 
 
  
 
2.3.3   Ravni vodenja intervencije 

Poveljnik JGS in/ali načelnik OZRCO (oz. osebi, ki ju nadomeščata ali izvajata njuni funkciji 
– vodja izmene GBL, dežurni OZRCO) lahko glede na obseg in značilnosti požara odloči o 
uvedbi več ravni vodenja intervencije, kadar to ni predvideno že z načrti MOL za zaščito in 
reševanje. Pri izvedbi odločitve upoštevata naslednja načela:  
1) Operativna raven: 

• Lokacija: Območje operativne ravni zajema neposredno mesto nesreče (notranji 
obroč, hot zone), ki ga praviloma zavaruje  policija. Na območju operativne ravni se 
nahajajo le izvajalci posameznih operativnih (interventnih) nalog z zaščitno opremo, 
ki ustreza nevarnosti, ki so ji izpostavljeni. Stopnjo nevarnosti, zaščitno opremo in 
možnost dostopa v to območje praviloma določa in razglaša vodja intervencije na 
mestu nesreče. V prvi fazi interveniranja lahko dostopajo skoraj izključno gasilci, 
usposobljeni za notranji napad. Šele ko vodja intervencije na mestu nesreča ugotovi in 
razglasi, da je nevarnost odpravljena do te mere, da lahko v območje vstopi tudi osebje 
zdravstva in policije (glede na zaščitna sredstva in opremo, s katero razpolagajo), tja 
vstopijo tudi druge službe. 

• Odgovornost: Posamezne enote vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili 
stroke in predpisi. Aktivnosti na mestu nesreče vodijo predvsem vodja gasilskih enot 
(GBL), ki je tudi vodja intervencije na mestu nesreče, vodja zdravstvene oskrbe in 
vodja policijskih enot ter predstavnik podjetja, če gre za požar v podjetju. Navedeni 
sestavljajo vodstvo intervencije na mestu nesreče. Glede na število udeleženih enot 
poteka vodenje individualno (vodja intervencije) ali štabno (vodstvo intervencije).  

• Naloge: Temeljna naloga na tej ravni je umik in reševanje ljudi iz prizadetega 
območja, kjer so izpostavljeni neposredni nevarnosti, gašenje požara in izvajanje 
drugih naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov glede na razmere. 

2) Taktična raven: 
• Lokacija: Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta nesreče (zunanji obroč), 

ki ga praviloma zavaruje  policija. 
• Odgovornost: Praviloma se na taktični ravni oblikuje vodstvo intervencije, v katero so 

vključeni predstavniki vseh udeležencev na intervenciji (JGS, policija, zdravsto, 
OZRCO, lastnik infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja in drugi). Aktivnosti 
se izvajajo skladno z usmeritvami vodje intervencije, ki je praviloma vodja izmene 
GBL. 
Na operativni ravni je v tem primeru eden ali več vodij intervencije na mestu nesreče 
in po potrebi vodij namenskih enot, ki pokrivajo določen del območja nesreče ali 
določeno posebno aktivnost. 

                                                 
14 3. točka 40. člena ZGas 
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• Naloge: Na tej ravni se zagotavlja umik ljudi iz ogroženega območja, nudenje 
zdravstvene oskrbe, oblikovanje mesta vodstva intervencije, območje zdravstvene 
oskrbe, območje čakanja enot, območje počitka enot, zagotovitev ustreznega 
prometnega režima reševalnih vozil, zagotavljanje podpore enotam na taktični ravni, 
zagotavljanje informacij strateški ravni ter po potrebi obveščanje medijev in javnosti. 

3) Strateška raven: 
• Lokacija: Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče. 
• Odgovornost: Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi OZRCO in pri tem 

izvaja pristojnosti Poveljnika civilne zaščite MOL. Glede na razmere lahko vodenje 
prevzame Poveljnik civilne zaščite MOL, ki mu pri usklajevanju aktivnosti in podpori 
enotam in službam lahko pomaga Štab civilne zaščite MOL. Zagotavljanje finančnih 
sredstev in praviloma tudi odnosi z javnostmi so v pristojnosti župana. 

• Naloge: Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in 
prednostnih nalog, zagotavljanje finančnih virov in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. 
Na tej ravni se izvaja zagotavljanje nujnih življenjskih pogojev prizadetim v nesreči 
(hrana, napitek, oblačila, zasilno bivanje v hotelu nizke kategorije za do 5 delovnih 
dni, po potrebi zagotovitev bivalnih enot), organizacija začasne mrtvašnice, 
zagotavljanje storitev javnih služb iz občinske pristojnosti, obveščanje medijev in 
javnosti, stiki z državno ravnijo za zagotovitev storitev javnih služb v državni 
pristojnosti, zaprošanje za pomoč zlasti državne ravni za njen informacijski center, 
storitve Slovenske vojske ipd.  

 
 
2.3.4 Sodelovanje z drugimi enotami in službami 

2.3.4.1 Uporaba helikopterja 

O potrebi po uporabi helikopterja za gašenje odloča vodja intervencije na mestu nesreče ali 
vodja intervencije kot celote. Zahtevo za helikopter poda na ReCO. Uporaba helikopterja za 
gašenje (določitev mesta za pristajanje, zajem vode, vodja letenja, parker-signalist, uporaba 
znakov vizualnih znakov za vodenje helikopterja itn.) se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Ur. l. RS, št. 46/1998, 42/2005). 
 
 
2.3.4.2 Sodelovanje med GBL in Univerzitetnim kliničnim 
centrom Ljubljana – Reševalno postajo 

Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za gasilce in druge reševalce v intervenciji ter za 
zagotavljanje pomoči Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se 
vzpostavi dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju intervencij. 
 
Priloga: Dogovor GBL in RP UKCL o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju intervencij 
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2.3.5 Uporaba sredstev zvez15 

Ob intervenciji, kjer sodeluje več enot JGS, vodja intervencije kot celote zagotovi možnosti 
za izvajanje vodenja tako na mestu intervencije kot intervencije kot celote z uporabo 
poveljniškega vozila GBL in vozila za podporo vodenju. 
 
Priloga: vozilo za podporo vodenju 
 
Radijske zveze za povezavo med organi vodenja: 
praviloma 15. in 16. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE.  
 
Radijske zveze na mestu nesreče: 

− praviloma 43. simpleksni kanal sistema zvez ZARE. 
 
Za radijsko zvezo s helikopterjem na terenu se praviloma uporabljata: 

− 33. simpleksni kanal sistema zvez ZARE 
− 34. simpleksni kanal sistema zvez ZARE. 

 
Izjemoma, na podlagi zaprosila vodje intervencije na mestu nesreče, vodje intervencije kot 
celote ali OZRCO, ReCO dodeli uporabnikom druge kanale. 
 
Glede na razmere in potrebe se uporablja tudi druge vrste sredstev za komuniciranje: 

− javno telefonsko omrežje (stacionarno in mobilno), 
− informacijsko-komunikacijsko omrežje internet, 
− kurirske zveze (oblikuje vodja intervencije na mestu nesreče, vodja intervencije kot 

celote oz. OZRCO ad hoc glede na potrebe). 
 
 
Radijsko ime ReCO je »center Ljubljana« 
 
Radijsko ime GBL je »centrala«. 
 
Prostovoljne gasilske enote za svoje radijsko ime praviloma uporabljajo ime svojega 
prostovoljnega gasilskega društva. 
 
V primeru, da mora sporočilo prostovoljne gasilske enote slišati tako GBL kot ReCO, uporabi 
klicatelj imeni obeh, (npr.: »centrala in center Ljubljana, kliče _« (navedi ime prostovoljnega 
gasilskega društva), »sporočam, _« (navedi besedilo sporočila), »potrdi sprejem«). 
 
Prostovoljne gasilske enote uporabljajo tudi Radijski imenik GZL.  
 
Priloga: Radijski imenik GZL 
 
 
 
                                                 
15 11. in 12. člen Navodila o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini 
Ljubljana, št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 2005; organizacija in uporaba zvez se ureja tudi v posameznih načrtih 
MOL za zaščito in reševanje. 
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2.3.6 Nudenje pomoči izven območja MOL16 

O tem, katere enote se napoti na pomoč izven območja MOL, kakšno pomoč nudijo ter kako 
zagotoviti ustrezno požarno pokritje območja MOL z zmanjšanim številom enot, na podlagi 
predloga poveljnika JGS odloča župan MOL. 
 
V nujnih primerih odločitev sprejme poveljnik civilne zaščite MOL, poveljnik JGS oziroma 
oseba, ki izvaja funkcijo vodje izmene GBL. 
 
O načinu financiranja pomoči odloča župan MOL, če ni financiranje  opredeljeno že v 
državnem načrtu zaščite in reševanja oziroma v povelju pristojnega regijskega ali državnega 
poveljnika civilne zaščite. 
 
 
2.3.7 Zaprošanje za pomoč17  

O tem, kakšno pomoč potrebuje JGS MOL, odloča poveljnik JGS. 
 
V primeru, da je pomoč vnaprej urejena z medobčinskimi dogovori, dogovori med poklicnimi 
enotami, ali če se pomoč financira iz sredstev GBL, je za zaprosilo za pomoč pristojen 
poveljnik JGS. 
 
V primerih, ko se pomoč financira iz proračuna MOL, je za zaprošanje pomoči pristojen 
župan, v nujnih primerih pa poveljnik civilne zaščite MOL. 
 
Priloga: Dopis MOL o načinu obveščanja pristojnih organov MOL  
 
 
2.3.8 Financiranje aktivnosti gasilskih enot 

Aktivnosti gasilskih enot JGS ob intervencijah oziroma stroške intervencij financira MOL. 
Sredstva za to so predvidena v okviru pogodbeno dogovorjenih sredstev za delovanje JGS. 
 
MOL zagotavlja financiranje JGS iz proračuna, in sicer18: 

− GBL po predpisih, ki urejajo njeno financiranje in na podlagi pogodbe z MOL; 
− GZL na podlagi pogodbe z MOL; 
− prostovoljnim gasilskim enotam, organiziranim v PGD in GD na podlagi pogodb z 

MOL (po preteku veljavnosti pogodbe med MOL in GZL iz leta 2003); 
− vsem izvajalcem JGS iz sredstev požarne takse v skladu z letnim programom, ki ga 

sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. 
   

                                                 
16 10. člen Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št.: 845-2/2006-6, z dne 27. 01. 
2006 
17 11. člen Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št.: 845-2/2006-6, z dne 27. 01. 
2006 
18 12. člen Sklepa o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št.: 845-2/2006-6, z dne 27. 01. 
2006; 
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Za odobritev aktivnosti, ki predstavljajo strošek za proračun MOL izven teh okvirov, se mora 
vodja intervencije prej posvetovati z OZRCO. 
 
Stroški intervencije 
V skladu s 6., 25., 26. 27., 36. in 43. členom ZGas stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog 
gasilstva, krije MOL. Med stroške intervencije šteje: 

− nadomestilo plače in kilometrina za osebno vozilo od doma oz. delovnega mesta za 
prostovoljne gasilce oz. plača in drugi prejemki za poklicne gasilce, 

− kilometrina oz. strojne ure za gasilska vozila in orodje, 
− popravilo, zamenjava, nadomestilo in čiščenje uporabljene, uničene, izgubljene 

opreme in drugih sredstev, 
− prehrana, če traja intervencija več kot štiri ure, 
− povračilo škode, povzročene lastnikom oz. uporabnikom v času intervencije, zaradi 

prehoda preko njihovih zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihove uporabe za 
gasilska in reševalna dela in uporabe njihovih zalog vode za gašenje in reševanje, 

− financiranje izvajanja pooblastil vodje intervencije v skladu s 4. in 41. členom ZGas. 
 
Med stroške intervencije ob požaru štejejo tudi stroški za aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z 
ZVNDN in so opredeljene v načrtih MOL za zaščito in reševanje. 
 
MOL ne krije stroškov intervencije ob požaru, kadar je te stroške v skladu s 43. členom ZGas 
dolžan kriti: 

− povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti;  
− kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih 

z nevarnimi snovmi; 
− kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi; 
− kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. 

 
MOL ne krije stroškov intervencije ob požaru, kadar je te stroške v skladu s 118. členom 
ZVNDN dolžna kriti fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti 
povzročila ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja, oz. povzročila 
nesrečo, mora ta pravna ali fizična oseba pokriti: 

− stroške zaščitnih in reševalnih intervencij; 
− stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje; 
− stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam. 

Če je povzročiteljev ogroženosti oz. nesreče iz prejšnjega odstavka več in se ne da ugotoviti 
deleža posameznega povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno. 
 
Kadar posameznih aktivnosti ali stroškov zanje ni mogoče takoj naložiti prej navedenim 
zavezancem za plačilo, MOL subsidiarno krije stroške izvajanja tistih aktivnosti, ki so v 
stvarni pristojnosti MOL. 
 
V takih primerih OZRCO izdela zbirnik stroškov organov, enot in služb iz stvarne pristojnosti 
MOL in ga preda županu MOL, ki presodi o izterjavi stroškov. V kolikor je povzročitelj znan, 
Župan praviloma posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oz. stroške 
od njega izterja. Župan lahko v določenih primerih, kadar to opravičuje ekonomičnost 
postopka, prenese izvedbo terjatve stroškov intervencije do povzročitelja izvajalcem ZRP. 
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JGS MOL ne naroča in ne krije stroškov za tiste aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti države 
(npr. nevarne snovi in odpadki, ki niso komunalni odpadki, kužne snovi, radioaktivne snovi 
itn.). Izvedbo ali naročilo izvedbe takih aktivnosti vodja intervencije na mestu nesreče in 
vodja intervencije kot celote ali OZRCO takoj zahteva od državne ravni prek ReCO. 
 
Na zahtevo OZRCO morajo gasilske enote predložiti specifikacijo stroškov intervencije. 
Prostovoljne gasilske enote pri tem upoštevajo cenik Gasilske zveze Slovenije, GBL pa svoj 
cenik. 
 
V skladu s 85. členom ZVNDN se o odločitvah vodje intervencije na mestu nesreče in vodje 
intervencije kot celote, ki imajo finančne posledice za proračun MOL izven okvira pogodbeno 
dogovorjenih sredstev za delovanje JGS, vodi delovodnik (zapis v poročilu o intervenciji ali 
drugi obliki), pri čemer prej navedene osebe za odločitve, ki so povezane z večjimi finančnimi 
posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če trenutne razmere to onemogočajo, se pisna odredba 
izda takoj, ko je to mogoče. 
 
Poveljnik JGS sme odrejati aktivnosti za ZRP v naslednjih finančnih okvirih: 
- odrejati sme vse aktivnosti, ki jih lahko pokrije iz proračuna GBL. 
 
Poveljnik GZL sme odrejati aktivnosti za ZRP v teh finančnih okvirih: 
- odrejati sme vse aktivnosti, ki jih lahko pokrije iz sredstev GZL. 
 
Poveljniki prostovoljnih gasilskih enot smejo odrejati aktivnosti za ZRP v teh finančnih 
okvirih: 
- odrejati smejo vse aktivnosti, ki jih lahko pokrijejo iz sredstev za delovanje svoje enote. 
 
Vsi navedeni medsebojno usklajujejo kritje stroškov aktivnosti za ZRP ob posamezni akciji, 
da bi tako dosegli optimalno uporabo finančnih sredstev. 
 
Če so za izvedbo aktivnosti za ZRP ob posamezni akciji potrebna višja sredstva, kot jih lahko 
zagotovijo navedeni, se je za zagotovitev dodatnih sredstev treba posvetovati z OZRCO. 
 
Priloga: Dopis MOL o načinu obveščanja pristojnih organov MOL
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2.4 Požarna straža in požarno varovanje objektov, drugega 
premoženja ter javnih prireditev 

Požarna straža v skladu s 1. in  2. točko 37. člena ZVPoz ni predmet tega načrta, če jo 
zavezanci organizirajo s svojimi gasilci ali drugimi svojimi za gašenje usposobljenimi 
osebami. V kolikor želijo zavezanci organizirati požarno stražo z enoto JGS MOL, jo 
praviloma izvaja GBL na podlagi odločitve poveljnika JGS MOL, pa tudi druga enota iz JGS 
MOL. 
 
V skladu s 37. členom ZVPoz mora požarno stražo, ki jo izvajajo enote JGS MOL, 
organizirati prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar 
ali pride do eksplozije. V tem primeru požarno stražo praviloma izvaja GBL, na podlagi 
odločitve poveljnika JGS MOL pa tudi druga enota iz JGS MOL. 
 
V skladu s 37. členom ZVPoz mora požarno stražo organizirati lokalna skupnost, lastnik 
oziroma upravljalec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost 
požarov v naravnem okolju v celotnem času, ko je razglašena velika in zelo velika požarna 
ogroženost naravnega okolja. V tem primeru smejo požarno stražo izvajati le enote JGS 
MOL. 
 
Požarno stražo v času velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja iz 
pristojnosti MOL izvaja JGS MOL praviloma tako, da GBL o razglasitvi in preklicu velike in 
zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja obvesti vse enote JGS MOL, te pa izvajajo 
občasne obhode svojega območja delovanja. 
 
Če pravna ali fizična oseba pridobi soglasje za kurjenje ali sežiganje v naravnem okolju v 
skladu z 10. členom Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS 4/2006) in 
mora organizirati požarno stražo, jo praviloma izvaja GBL na podlagi odločitve poveljnika 
JGS MOL pa tudi druga enota iz JGS MOL. 
 
Če je, po presoji vodje intervencije na mestu nesreče ali vodje intervencije kot celote, 
potrebno organizirati požarno stražo na požarišču, da bi preprečili ponoven izbruh požara, 
tako požarno stražo v podjetjih organizira podjetje, v drugih primerih pa jo praviloma izvaja 
krajevno pristojna prostovoljna gasilska enota ali na podlagi odločitve poveljnika JGS MOL 
druga enota iz JGS MOL. 
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3 Delovanje GBL v skladu s pogodbami in dogovori 

Vlada RS je določila19 GBL za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na 
tekočih ter stoječih vodah, ki so javno dobro s katerim upravlja država, ter druge naloge 
zaščite in reševanja širšega pomena, na območju za katerega je GBL ustanovljena in na širšem 
območju, kadar je poklicana na intervencijo. 
 
Širše območje je območje naslednjih občin: 
 

Ime občine Število prebivalcev Površina [km2] 
BOROVNICA 3716 42 
BREZOVICA 8646 91 
DOBREPOLJE 3506 118 
DOBROVA-POLHOV GRADEC 6527 118 
DOL PRI LJUBLJANI 4341 33,4 
GROSUPLJE 16458 134 
HORJUL 2678 32,6 
IG 5369 99 
IVANČNA GORICA 13567 227 
LJUBLJANA 269146 275 
LOGATEC 11343 173 
MEDVODE 14161 78 
ŠKOFLJICA 5957 43 
VELIKE LAŠČE 3600 103 
VODICE 3871 31 
VRHNIKA 17729 126 

Skupaj 390615 1724 km2 

 
 
 
V skladu s pogodbo GBL sodeluje pri zagotavljanju JGS občine Dol pri Ljubljani.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 20. člen Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Ur.l. RS, št. 92/2007). 
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4. Priloge 

 
Priloga: Baza podatkov o JGS MOL 
 
Priloga: Karta siren v sistemu javnega alarmiranja 
 
Priloga: Navodilo o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana, št. 845-38/2005-2 z dne 29. 9. 
2005 
 
Priloga: Območja delovanja prostovoljnih gasilskih enot 
 
Priloga: Območje delovanja GBL 
 
Priloga: Dopis MOL o načinu obveščanja pristojnih organov MOL 
 
Priloga: Pristojnosti organov vodenja po ZGas in ZVNDN 
 
Priloga: Radijski imenik GZL 
 
Priloga: vozilo za podporo vodenju 
 
Seznam kratic, skrajšanih imen in organizacij s povezavami na njihove domače strani 
 
Seznam okrajšav in simbolov 
 
Seznam in povezave do predpisov 
 
Seznam in povezave do načrtov MOL za ZR 




