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POŽARNI RED - NAVODILA ZA POSAMEZNIKE
za najemnike prostorov (vodja aktivnosti)
1. Organizacija naloge in odgovornosti na področju varstva pred požarom
Varstvo pred požarom je na šoli urejeno na osnovi Zakona o varstvu pred požarom in
Požarnega reda.
Naloga vsakega najemnika je spoštovati določila požarnega reda in upoštevati določila teh
navodil. Vsak najemnik prostorov oz. organizator aktivnosti v najetih šolskih prostorih je v
skladu z zakonom odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice,
ki zaradi tega nastanejo.
2. Preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje nastanka požara
Oglejte si kje so izhodi iz objekta in lokacije najbližjih gasilnikov ter s tem seznanite ostale.
Pri svojih aktivnostih v objektu storite vse, da z nobenim dejanjem ne povzročite nevarnosti, ki
bi lahko imela za posledico požar ali eksplozijo oziroma ogrožanje zdravja in življenja sebe ali
drugih oseb, ki se nahajajo v objektu.
V objektu je prepovedano:
- uporabljati odprt ogenj brez posebnega dovoljenja,
- kaditi v vseh prostorih,
- uporabljati dodatna grelna telesa v prostorih,
- vnašati ali uporabljati nevarne snovi brez dovoljenja (pirotehnika, vnetljive
tekočine...).
Skrbite za pravilno uporabo naprav, ki so pod električno napetostjo in naprav, ki lahko
povzročijo požar. Po zaključenih aktivnostih izklopite vse električne naprave in ugasnite luči.
Vzdržujte red in čistočo in redno odstranjujte odpadke.
Pomanjkljivosti in okvare na gasilnih orodjih in napravah ter na električnih napravah in
inštalacijah takoj sporočite vodstvu šole.
Poskrbite, da s svojimi aktivnostmi ne zapirate hodnikov in stopnišč ter izhodov na prosto.
Evakuacijske poti morajo biti prehodne in proste, oprema, naprave in druga sredstva za varstvo
pred požarom pa dosegljiva.
3. Postopki in naloge v primeru požara
Če opazite požar opozorite okolico z glasnim vzklikom “požar” ter z vso razpoložljivo gasilno
opremo poskusite odstraniti nevarnost, če to lahko storite brez nevarnosti zase ali za druge.
Če sami ne morete pogasiti požara, zapustite ogroženi prostor; izklopite električni tok na glavni
električni omari, če to lahko storite brez nevarnosti zase, takoj se (brez panike) evakuirajte na
prosto in posredujte sporočilo o nevarnosti centru za obveščanje, gasilcem in reševalcem na
tel. št.:
CENTER ZA OBVEŠČANJE, GASILCI IN REŠEVALCI:
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Med tem ko čakate na gasilsko enoto, omejujte požar (z območja požara odstranjujte
vnetljive materiale, opremo velike vrednosti itd), če to lahko storite brez nevarnosti zase in za
druge.
Do prihoda gasilske enote upoštevajte navodila osebe, ki organizira gašenje.
4. Postopki in naloge po požaru
Uporabljen gasilnik je potrebno pustiti na požarišču, odložen na tla. S tem je očitno, da je bil
uporabljen in ga je potrebno ponovno napolniti.
Upoštevajte navodila vodje intervencije.
Vrnitev v prostor, kjer je bil požar oz. na mesto požara je možna šele po izrečenem
dovoljenju osebe, ki je vodila intervencijo.

