
  NAVODILO ZA EVAKUACIJO 
 

 

A) Navodilo za ukrepanje v primeru evakuacije: 

 
1. Upoštevajte navodila ravnatelja, pooblaščene osebe za požarno varnost oz. vodje 

gasilcev, oziroma vodje intervencije. 

 

2. Iz razreda oziroma drugih prostorov šole se umaknite po poti, ki označujejo table za 

izhodno pot – zeleno / bele. 

 

3. Če je potrebno in ste usposobljeni uporabljati gasilnik ter ostale naprave za začetno 

gašenje, se po potrebi za lažji odmik poslužujte vseh razpoložljivih gasilnih naprav, 

ki se nahajajo na izhodni poti odmika iz prostorov šole. 

 

4. V primeru odmika iz šole se poslužujte najkrajših poti, ki so vrisane v evakuacijskem 

načrtu, in je obešen v vsaki učilnici. Pri tem upoštevajte vaš položaj. 

 

5. Prostor skušajte zapustiti v koloni, po stopnišču upoštevajte dvovrstno razvrstitev in v 

primeru slabe vidljivosti hodite ob steni. 

 

6. V primeru, da je evakuacijska pot zaprta – neprehodna zaradi dima, zaprite vrata in 

ostanite v učilnici. Opozorite nase pri oknu, počakajte gasilce. 

 

7. Seznanite se z lokacijo gasilnikov in uporabo le-teh. 

 

8. Ogroženim in poškodovanim nudimo takojšnjo pomoč, če je potrebno, začnemo z 

evakuacijo. 

 

9. Ugotovimo, če so vsi učenci in delavci šole evakuirani, o pogrešanih takoj obvestimo 

vodjo gasilske enote. 

 

10. Ostanimo zbrani in mirni. 

 

11. Na poti odmika se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob 

evakuaciji predstavljale oviro za varen prehod na zbirno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 



B) Naloga učiteljev in vodstva šole v primeru evakuacije: 
 

1. V najkrajšem času seznanimo učence in delavce šole o vrsti dogodka oziroma 

nesreče. Odredimo evakuacijo. 

 

2. Poskrbimo, da so obveščeni tudi ostali, ki so izven dosega obvestila po ozvočenju. 

 

3. Izdamo kratka navodila za evakuacijo in določimo delavce šole za izvajanje 

preventivnih nalog. 

 

4. Določimo zbirno mesto evakuacije, v skladu z evakuacijskim načrtom. 

 

5. Poskrbimo za odpiranje vrat, po razredih in glavnih izhodih. Odpremo dvokrilna 

vrata in omogočimo varen izhod. Usmerjamo učence v kolono ali dvovrstno 

razvrstitev in jih spodbujamo k hitremu odmiku. 

 

6. Pred zapustitvijo prostora ugotovimo, če so vsi učenci zapustili prostor. 

 

7. Opozarjamo učence, da se ne vračajo po pozabljene predmete ali osebna oblačila. 

 

8. V primeru požara zapremo okna in vrata. 

 

9. Izklopimo električni tok. 

 

10. Zapremo plinske naprave in uporabnike. 

 

11. Poskrbimo, da ne pride do uničenja dokumentacije. 

 

12. Na zbirnem mestu seznanimo navzoče z namenom evakuacije in ugotovimo stanje. 

 

13. Poškodovanim nudimo prvo pomoč in obvestimo ZD. 

 

14. Obvestimo ustrezne službe, center za obveščanje in preko medija seznanimo o stanju 

dogodka. 

 

15. Poskrbimo za informacijsko podporo. 

 

16. Organiziramo prevoz učencev. 

 

17. V sodelovanju z operativnimi enotami poskrbimo za varovanje objekta in 

odstranjevanje posledic nesreče. 

 

 

 
  Ravnatelj: 
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