
EVAKUACIJA,
je po definiciji urejen, hiter 

in varen umik oseb na varno 

mesto. Vsaka evakuacija naj 

bi poteka po evakuacijskem 

načrtu.



Namen 
evakuacije

Naučiti učence in sodelavce, kako 
je potrebno opraviti zapustitev 
šolske zgradbe.

Preizkusiti tehnično in 
organizacijsko pripravljenost za 
varno in hitro zapustitev zgradbe 
ob morebitnih izrednih razmerah.

Ugotoviti kaj je še potrebno 
izboljšati, da bi bila morebitna 
evakuacija šole čim bolj varna in 
učinkovita.



SPLOŠNI 
NAPOTKI PRED 

IN MED 
EVAKUACIJO

Kaj naredimo, če ugotovimo, da se je v objektu 
sprožil alarm za nevarnost?

Učitelj učence umiri in počakajo na navodilo, ki ga 
preko zvočnika posreduje odgovorna oseba na šoli 
(RAVNATELJICA – Nataša Čerenak).

V primeru, da je prišlo do požara pred evakuacijo 
najprej preverimo, če je slučajno kljuka na vratih 
topla. V primeru, da je topla vrat ne odpiramo, saj 
je očitno, da gori na hodniku pred njimi. 

Učitelj učence pozove, da mirno, brez panike brez 
torb zapustijo svoja mesta in se postavijo v kolono.

Učitelj odpre vrata in učence usmeri po 
evakuacijski poti ven iz šole na zbirno mesto.
RAZREDNA STOPNJA – parkirišče pri cerkvi
PREDMETNA STOPNJA – parkirišče MIK-ov blok

Učitelj preveri, če so vsi zapustili razred in tudi sam 
odide za njimi. 



SPLOŠNI 
NAPOTKI PRED 

IN MED 
EVAKUACIJO

Pri evakuaciji ne uporabljamo dvigala!!

V primeru, da je prostor v katerem se nahajamo 
zadimljen, se sklonimo in odplazimo proti izhodu. 
Plazimo se ob steni, saj tako najhitreje najdemo 
vrata  za izhod. Če je možno si usta in nos 
pokrijemo z vlažno krpo.

Na zbirnem mestu še enkrat preštejemo učence in 
javimo odgovorni osebi za evakuacijo (Petra 
Strnad Ermenc 031 871 543), če kdo manjka in v 
katerem razredu smo se nahajali.

Na zbirnem mestu počakamo, da dobimo 
dovoljenje za odhod nazaj v razrede. 



NAČRT 
EVAKUACIJE

❖Je grafični prikaz objekta ali delov objekta, 

ki prikazuje položaj posameznega prostora 

in urejeno gibanje na varno.

❖V njem je vrisana evakuacijska pot, zbirno

mesto, položaj nameščenih naprav, 

opreme in sredstev za gašenje ter ročnih 

javljalnikov požara.



EVAKUACIJSKE 
POTI NA ŠOLI

Vsaka šola mora imeti izdelan 
evakuacijski načrt.

SIMBOLI:

Izhodna pot

Smer evakuacije (končni

izhod)

Vaš položaj

Zidni hidrant



EVAKUACIJSKE 
POTI NA ŠOLI

Gasilnik

Ročni javljalnik požara

Zbirno mesto



PRITLIČJE

6. C
TEHNIKA

8. B
LIKOVNA



POTI ZA 
EVAKUACIJO V 
PRITLIČJU

• UČILNICA ZA TEHNIKO in kabinet

Evakuacija iz učilnice na hodnik in 
levo po stopnicah navzgor in skozi 
glavni vhod šole. Pot nadaljujemo do 
zbirnega mesta (MIK- ovi bloki).

• UČILNICA ZA LIKOVNO VZGOJO in 
kabinet

Evakuacija iz učilnice po hodniku in 
desno skozi garderobo ter nato levo 
do izhoda pri vratih žičnate ograje. Pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).

• VEČNAMENSKI PROSTOR IN 
KABINET

Evakuacija skozi večnamenski prostor 
na izhodna vrata  v zamreženi del in 
nato iz zamreženega dela pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).



1. NADSTROPJE

GOSPODINSTVO

6. B

MATEMATIKA

8.C

GLASBENA

7. C

GEOGRAFIJA

6. A

NARAVOSLOVJE

7. A

KEMIJA

8. A

Požarne 
stopnice

Požarne 
stopnice

Požarne 
stopnice



POTI ZA 
EVAKUACIJO V 
1. NADSTROPJU

• GLASBENA UČILNICA, KABINET 
PSIHOLOGINJE, SOCIALNE DELAVKE, 
TAJNIŠTVO, VODSTVO ŠOLE IN DEL 
ZBORNICE

Evakuacija po stopnicah navzdol skozi 
glavni vhod v šolo. Pot nadaljujemo do 
zbirnega mesta (MIK- ovi bloki).

• GOSPODINJSKA UČILNICA IN 
KABINET

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).

• UČILNICI ZA MATEMATIKO IN 
GEOGRAFIJO

Evakuacija iz učilnice na hodnik in po 
hodniku desno na stopnišče mimo 
računovodstva do vhoda v šolo in naprej 
desno skozi vrata na mrežnati ograji. Pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).



POTI ZA 
EVAKUACIJO V 
1. NADSTROPJU

• UČILNICI ZA NARAVOSLOVJE IN 

KEMIJO

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 

nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-

ovi bloki).

• KABINETA ZA KEMIJO IN 

SLOVENŠČINO TER TOALETNI 

PROSTORI

Evakuacija iz prostora na hodnik in po 

hodniku levo na stopnišče mimo 

računovodstva do vhoda v šolo in 

naprej desno skozi vrata na mrežnati

ograji. Pot nadaljujemo do zbirnega 

mesta (MIK- ovi bloki).



2. NADSTROPJE

Požarne 
stopnice

Požarne 
stopnice

RAČUNALNIŠKA

8. D
ANGLEŠČINA 1

7. D
ANGLEŠČINA 2

7. B
ZGODOVINA

9. C 
SLO 2

9. B
SLO 4

9. D 
SLO 3

9. A 
SLO 1

6. D
NEMŠČINA



POTI ZA 
EVAKUACIJO V 
2. NADSTROPJU

• RAČUNALNIŠKA UČILNICA, 
KNJIŽNICA, TOALETNI PROSTORI IN 
ANGLEŠKA UČILNICA 1

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).

• ANGLEŠKA 2 IN  ZGODOVINSKA 
UČILNICA, KABINET TER TOALETNI 
PROSTORI

Evakuacija po stopnicah navzdol skozi 
glavni vhod šole. Pot nadaljujemo do 
zbirnega mesta (MIK- ovi bloki).

• UČILNICA ZA NEMŠČINO

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 
nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-
ovi bloki).



POTI ZA 
EVAKUACIJO V 
2. NADSTROPJU

• SLOVENŠČINA 1

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 

nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-

ovi bloki).

• SLOVENŠČINA 2, 3 IN 4

Evakuacija po hodniku  in desno po 

stopnicah navzdol mimo 

računovodstva do vhoda v šolo in 

naprej desno skozi vrata na mrežnati

ograji. Pot nadaljujemo do zbirnega 

mesta (MIK- ovi bloki).



POTI ZA 
EVAKUACIJO IZ 
MANSARDE

• UČILNICA 5. B

Evakuacija na požarne stopnice. Pot 

nadaljujemo do zbirnega mesta (MIK-

ovi bloki).

• UČILNICA 5. A

Evakuacija po stopnišču skozi glavni 

vhod v šolo. Pot nadaljujemo do 

zbirnega mesta (MIK- ovi bloki).



Razredna stopnja

3.b

4.a

4.c

4.b

2.b

2.a

1.b 1.a 3.a

AVLA

3.c



POTI ZA 
EVAKUACIJO 
RAZREDNE 
STOPNJE

• Iz vseh učilnic in toaletnih prostorov 

poteka evakuacija skozi  izhode na 

travnato površino in se nadaljuje 

skozi vrata v mrežnati ograji.

• Zbirno mesto je na spodnjem 

parkirišču pri cerkvi.



POTI ZA 
EVAKUACIJO IZ 
TELOVADNICE

• Evakuacija poteka skozi glavni vhod 

na parkirišče pred telovadnico in 

nato proti zbirnemu mestu, ki je pri 

MIK- ovih blokih.


