Na osnovi Pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-134/201119-DGZR izdanega s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje z dne 29.06.2017, je izdelan

POŽARNI RED – ANEKS št.1
za
Objekt:

GIMNASTIČNI CENTER
LJUBLJANA

Lokacija:

Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana

Zavezanec:

Javni zavod Šport Ljubljana
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Javni zavod Šport Ljubljana
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
g. Aleš Franetič

Naročnik:
Kontaktna oseba:
Izdelovalec:
Izdelano:

Št. požarnega
reda:

EKOSYSTEM d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
december 2017

0108-12-17 ELPO-RED

Strokovne in odgovorne osebe za izdelavo
s strani Ekosystem d.o.o.
Izdelal, strokovni Blaž Sever, dipl. var. inž.
sodelavec:
str. izpit iz VPP, št.: 1571
Direktor:

Zoran Šutovič, univ.dipl.inž.el.
str. izpit iz VPP, št.: 37

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

Špelina ulica 1, MARIBOR
Cesta v Gorice 40, LJUBLJANA
Šmarska cesta 5D, KOPER

1 Dodano besedilo
Doda se novo točko in besedilo na strani 17/21:
8.1.1 A Navodila za receptorje
Receptorska služba mora:



Biti seznanjena s požarnim redom in načrtom evakuacije. Poznati mora
ukrepe za pravilno intervencijo. V recepciji mora imeti navodila za uporabo
požarne centrale.
Obvestiti center za obveščanje in policijo, v kolikor je to potrebno.

POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA









Ko receptor zazna signal na požarni centrali, mora takoj preveriti mesto
sprožitve avtomatskega javljalnika požara (AJP) ali ročnega javljalnika
požara. Nato vizualno pregleda mesto alarma v objektu. Če je signal lažen,
ga mora takoj izključiti na požarni centrali. Če na mestu sprožitve AJP ali
ročni javljalnik požara ugotovi nevarnost požara ali začetni požar, mora
nevarnost odstraniti in požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase
in druge.
Če sam ne more pogasiti požara, mora takoj obvestiti center za obveščanje
na telefonsko številko 112!
Po prijavi požara mora aktivirati sirene, da opozori vse osebe v objektu na
nevarnost in organizirati varno evakuacijo ogroženih oseb.
Evakuacija oseb s posebnimi potrebami poteka, kot je opisano v točki
8.2.8.1.
Po končani evakuaciji mora zagotoviti, da se glede na posebne liste z
nastanjenimi osebami preveri, če so vse osebe varno zapustile objekt.
Organizirati mora odstranitev napačno parkiranih vozil, da omogoči neoviran
dostop intervencijskim vozilom.
O požaru mora obvestiti svoje nadrejene.

Doda se novo točko in besedilo na strani 19/21:
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 s sireno. Zaposleni morajo vnaprej poznati
alarmni znak.
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8.2.8.1 Način alarmiranja oseb s posebnimi potrebami
Vsakodnevno se osvežuje imena vseh oseb, ki so nastanjene v hotelu. Vse osebe
s posebnimi potrebami se evidentira na posebnih listih, da se jih v primeru
evakuacije takoj najde. V primeru, da je potrebna evakuacija, je receptor dolžan
pomagati taki osebi, da se evakuira do zbirnega mesta. Celoten spisek oseb se
uporablja tudi za to, da se preveri ali so vse osebe varno prišle iz stavbe.

Javni zavod Šport Ljubljana
Celovška cesta 25
1000 LJUBLJANA

Direktor:
ga. Tatjana Polajnar
_________________
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