PRILOGA POŽARNEGA REDA:
NAVODILA ZA UPORABNIKE DVORANE PRVE SLOVENSKE VLADE V AJDOVŠČINI
Občina Ajdovščina je, kot lastnica in upravljavka Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini, dolžna
vsakega uporabnika tega objekta seznaniti z določbami veljavnega Požarnega reda Dvorane prve
slovenske vlade v Ajdovščini (izhodi, zbirna mesta, intervencijske površine, načrti evakuacije, požarni
načrti, požarna centrala, ročni javljalci požara, sirene, varnostna razsvetljava …), v skladu s katerim
mora uporabnik izvajati vse varnostne ukrepe za preprečevanje nastanka požara.
Uporabniki in osebe, ki se nahajajo v prostorih dvorane, imajo v zvezi z varstvom pred požarom
naslednje naloge in odgovornosti:

PREVENTIVNI UKREPI
Uporabnik mora upoštevati vse zahteve iz Požarnega reda Dvorane prve slovenske vlade Ajdovščina
ter ustna navodila predstavnika Občine Ajdovščina glede požarne varnosti.
Uporabnik uporablja prostore in opremo dvorane na način, da ne more priti do požara, oziroma v
primeru nastanka nevarnosti ukrepa na način, da ni ogroženo zdravje ter življenje ljudi in premoženje.
Uporabnik je dolžan poskrbeti za proste intervencijske poti in površine za intervencijska vozila.
V prostorih dvorane se sme hkrati nahajati največ 315 ljudi (za obiskovalce je v parterju 260 sedežev,
hkrati je v prostorih dvorane, vključno z nastopajočimi, lahko še 55 ljudi).
Uporabnik je dolžan zagotoviti najmanj 1 osebo, usposobljeno za gašenje začetnih požarov in izvajanja
evakuacije, na vsakih pričakovanih 200 obiskovalcev. V primeru polne zasedenosti dvorane (315 ljudi)
je potrebno zagotoviti najmanj 2 osebi, odgovorni za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
Uporabnik je dolžan pred pričetkom uporabe pregledati prostore dvorane, s poudarkom na prostih in
označenih evakuacijskih poteh v vsej predvideni širini, ter preveriti ali so vsi izhodi odklenjeni in
pripravljeni za uporabo.
V času trajanja uporabe je v prostorih dvorane prepovedano kakršno koli postavljanje vrvi z namenom
ograjevanja sedišč. V ta namen se lahko uporabljajo le trakovi iz papirja, ki se brez težav lahko strgajo
in ne predstavljajo ovire za evakuacijo.
V prostorih dvorane je prepovedana uporaba odprtega ognja ali katerega koli drugega
nenadzorovanega vira toplote (prenosne ogrevalne peči, pirotehnična sredstva, sveče, bakle, goreči
okraski …).
V primeru uporabe zaves na vratih v parter dvorane je uporabnik dolžan zagotoviti osebo, ki bo odgrnila
zavese v primeru evakuacije.
Uporabnik je odgovoren za organizacijo začetnega gašenja in izvajanje evakuacije, v kolikor obstaja
nevarnost izbruha požara ali nevarnost nastanka eksplozije.

Po končani aktivnosti uporabnik pregleda prostore, zaradi zagotavljanja požarne varnosti (izključi
potencialne vire vžiga, ugasne luči, izključi naprave, ki jih je uporabljal,…).

MED POŽAROM:
Uporabnik poskuša začetni požar takoj pogasiti oziroma organizira gašenje, ter ob tem opozarja okolico
na požar.
Uporabnik poskrbi za obveščanje vseh oseb, ki se nahajajo v prostorih dvorane.
Uporabnik pritisne na najbližji ročni javljalnik požara, oz. požar prijavi na telefonsko številko 112 (center
za obveščanje), ob prijavi navede svoje ime, točen kraj nastanka požara, podatke o gorečem objektu ali
materialu, obsegu požara in ogroženosti človeških življenj.
Uporabnik izvaja evakuacijo oseb ter izklopi energetske vire (če to lahko stori varno zase in druge):
električni tok (glavno električno stikalo), plinsko požarno pipo.
Uporabnik sodeluje z gasilci in jim pomaga s koristnimi informacijami (ali so v objektu ujete osebe,
morebitne vnetljive/eksplozivne snovi, lokacija glavnega električnega stikala in podobno).
Uporabnik skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije.
Uporabnik poskrbi, da se vsi, ki se nahajajo v prostorih dvorane, umaknejo na za to določeno mesto –
evakuacijsko mesto in počaka na nadaljnja navodila.
Vse osebe, ki so se nahajale v prostorih dvorane, počakajo na zbirnem mestu na nadaljnja navodila.

PO POŽARU:
Vse osebe, ki so se nahajale v prostorih dvorane, počakajo na evakuacijskem mestu do naslednjih
navodil vodje intervencije oz. odgovorne osebe za gašenje in izvajanje evakuacije, z namenom, da se
prepričajo, če in kdo so morebitni ujeti v prostorih dvorane.
Vse osebe, ki so se nahajale v prostorih dvorane, obvestijo vodjo intervencije oz. odgovorno osebo za
gašenje in izvajanje evakuacije, preden zapustijo zbirno mesto.

