Vabilo na dvodnevno mednarodno konferenco
o požarni varnosti v hotelih in drugih nastanitvenih turističnih objektih,
Bled, 31. marec in 1. april 2016
Prvo obvestilo
Prvo obvestilo je namenjeno strokovnjakom s področja upravljanja v turizmu oziroma hotelirstvu, lastnikom
in upravnikom stavb, namenjenih turističnim nastanitvam, vsem, ki so dolžni skrbeti za požarno varnost,
dostopnost stavb za invalide, urejanje stavb kulturne dediščine, namenjenih turistični dejavnosti, pa tudi
vsem tistim, ki se ukvarjajo s promocijo turizma in varnosti in s prenovo stavb za bivanje gostov po sodobnih
standardih, ki omogočajo dostop vsem.
Turizem je razvijajoča se in rastoča panoga, ki stalno stopa po novih poteh. Evropa je kot izhodišče zahodne
civilizacije ena najprivlačnejših turističnih destinacij na svetu. Sodobnemu turistu lahko ponudi tako dobre
storitve za sprejemljivo ceno kot varnost. Slednja je bila že od nekdaj osnovni pogoj za zaupanje gosta. V
zadnjem času spet postaja pomembnejša pri odločanju o cilju potovanja ali pri izbiri turističnih agencij za
nastanitev gostov. Poleg večje pomembnosti varnosti se standardnim zahtevam za gostinske objekte
pridružujejo še zahteve po trajnostno naravnanem upravljanju stavb in po dostopnosti stavb za vse - tudi za
ljudi s posebnimi potrebami. V pestri ponudbi turističnih kapacitet imajo prednost ponudniki, ki izpolnjujejo
standarde varnosti, še večjo prednost pa imajo tisti, ki te standarde presegajo.
Požarna varnost zavzema v širšem pomenu varnosti pomembno mesto predvsem v nastanitvenih gostinskih
objektih, pa naj gre za oddajanje sob v manjših stavbah ali v velikih hotelih. Gost mora biti pravočasno in na
primeren način obveščen o morebitni nevarnosti, predvsem pa mora imeti možnost varno in pravočasno
zapustiti stavbo, v kateri biva. Ker so med gosti tudi slabše gibljivi ljudje, ljudje ki slabo vidijo, slišijo ali pa
imajo kakšno drugo omejitev, ki upočasni ali celo onemogoči varen umik iz stavbe, je smiselno, da gostitelj
zagotovi varen izhod ob požaru ali drugi nezgodi tudi njim.
O požarnovarnostnih zahtevah v hotelih in drugih nastanitvenih objektih, o metodah upravljanja in
označevanja teh stavb s stališča požarnega varstva in o primerih dobre prakse bodo v plenarnem delu
konference spregovorili vabljeni domači in tuji predavatelji; med njimi Stewart Kidd, dr. Dieter Nuessler, Luca
Nassi, dr. Janez Mekinc, mag. Helena Cvikl, s tem prvim obvestilom pa vabimo k sodelovanju tudi druge.
Zaželene vsebine:
 stanje požarne varnosti v hotelih v EU: primeri dobre in slabe prakse, požari v hotelih in z njimi
povezanih prireditvenih prostorih,
 stanje požarne varnosti v manjših stavbah s prenočišči oziroma v posameznih stanovanjskih enotah, ki so
del večjih stavb,
 zahteve tujih turističnih agencij glede vključevanja hotelov v njihovo ponudbo,
 predstavitev projekta Safehotel in statusa Safehotel-Stars,
 predstavitev zahtev za varno bivanje invalidov s poudarkom na varnih izhodih,
 predstavitev sodobnih proizvodov in sistemov za požarno zaščito oziroma opremo nastanitvenih
objektov,
 zagotavljanje požarne varnosti v nastanitvenih prostorih v stavbah kulturne dediščine.
Pri organizaciji posveta sodelujejo predstavniki invalidskih organizacij, npr. Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije, slovenskih poklicnih gasilcev – GRS Kranj, s tem obvestilom pa vabimo k sodelovanju tudi druge. V
drugem obvestilu v začetku januarja 2016 bodo poslana navodila za oddajo in pripravo prispevkov ter prijavo
na posvet. Konec januarja, po pregledu poslanih predlogov, bodo avtorji obveščeni o sprejemu prispevkov
(rok oddaje je 15. februar). Prispevki bodo recenzirani in v celoti objavljeni v zborniku konference.
V Ljubljani, 21. 12. 2015
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