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Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 3/07, 9/11,  83/12 in 

61/17-GZ) in 2. člena  Pravilnika o požarnem redu ((Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in  101/11) je 

ravnatelj šole: 

 

 

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 
Cankarjeva cesta 10 
9240 Ljutomer 
 
določil naslednji 
 
 
 
 

POŽARNI RED 
 
 

UVOD 
 
Dejavnost šole je: 
 
- razredni in predmetni pouk 
 
 
Za potrebe zagotavljanja in izvajanja ustreznega varstva pred požarom je bila izdelana 
OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI, po pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene 
požarne ogroženosti (U.l. RS, št. 70/1996).  
Izdelana ocena požarne ogroženosti za objekte je priloga požarnemu redu. 
 
1. OŠ IVANA CANKARJA  

3 - srednja požarna ogroženost 
 
2. PODRUŽNIČNA ŠOLA  CVEN Z VRTCEM 

2 - majhna požarna ogroženost 
 
3. PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER 

2 - majhna požarna ogroženost 
 
 
 
Glede na oceno požarne ogroženosti ocenjevanih objektov oz. ker se v njih zadržuje več 
kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in  načrt evakuacije, ter izvajati 
praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije. 
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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. ČLEN  
 

Ta požarni red ureja: 
 
1. organizacijo varstva pred požarom v OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER in njenih 

podružnicah, 
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih narekujejo delovni pogoji dela v šoli, 
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno 

ogroženih prostorov, 
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe, 
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in 

drugih virov vžiga, 
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo, 
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola teh ukrepov, 
8. navodila za ravnanje v primeru požara, 
9. način usposabljanja in poučevanja delavcev o požarni varnosti. 
 
V objektih šole mora biti del požarnega reda iz prve, druge in tretje točke prejšnjega odstavka 
izobešen na vidnem mestu. 
 

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 

2. ČLEN 
 
Ravnatelj Branko Meznarič skrbi: 
 
1. za celotno varstvo pred požarom, 
2. za sprejem, spremembe in dopolnitve požarnega reda, 
3. za pooblaščanje odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
4. za zagotavljanje financiranja varstva pred požarom. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo pred požarom opravlja naslednje naloge: 
 
1. vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
2. izdela požarni red in njegove dopolnitve, 
3. nadzoruje izvajanje ukrepov (požarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku šole posveti   

posebno pozornost o požarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti 
ravnatelja), 

4. organiziranje izvajanja usposabljanja zaposlenih v sodelovanju z ravnateljem šole, 
5. skrbi za nadzor nad vzdrževanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred 

požarom, 
6. sodeluje pri vodenju evidenc z tajnico šole in pripravlja njihove dopolnitve, 
7. izdaja dovoljenja za vroča dela, 
8. izdela poročila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih, 
9. sodeluje pri vajah evakuacije. 
Pooblaščena strokovna oseba je Bojan Zelenko dipl. varn. inž.,  (ZEPT Bojan Zelenko s.p.), s 
pooblastilom Ministrstva za obrambo-uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-173/2011-2-
DGZR z dne 05.01.2012 
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Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije opravljajo naloge: 
1. če opazi začetni požar, je dolžan obvestiti vodstvo šole, in pričeti z gašenjem, 
2. če požara ni moč pogasiti, usmerja in pomaga osebam v objektu k hitrejši evakuaciji iz  

objekta, 
3. na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vodji   

intervencije. 
 
Odgovorne osebe v vzgojno izobraževalnih ustanovah so: 
 
OŠ IVANA CANKARJA  
 ravnatelj, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje. 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA  CVEN Z VRTCEM 
 vodja podružnične šole, tel. (02) 581 11 01 in vodja vrtca. 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER 
 vodja podružnice, tel. (02) 584 91 70 in namestnik vodje podružnice. 
 
Tajnica šole skrbi za naslednje: 
1. Pomaga pri vodenju in shranjevanju evidenc. 
2. Obvešča določene osebe v primeru, da ni ravnatelja šole. 
 
Hišnik oz. vzdrževalec zgradbe skrbi za naslednje: 
1. Nadzoruje dnevno stanje na šoli in v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do požara  

obvesti ravnatelja šole in pooblaščeno osebo. 
2. Odpravlja določene manjše pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pooblaščena oseba za požarno 

varnost (npr. založenost hidrantov, el. omaric, gasilnikov,...). 
3. V primeru večjih pomanjkljivosti sodeluje z izvajalcem pri odpravi le-teh ter o stanju 

obvesti ravnatelja ter pooblaščeno osebo. 
4. Skrbi da so intervencijske površine vedno proste in prevozne (označenost, kidanje snega, 

posutje proti zdrsu, košnja trave…). 
5. Nadzoruje napravo centralne kurjave in plinske instalacije, ter naroča redne servisne 

preglede. 
6. V primeru manjšega požara prične z gašenjem in obvesti vodstvo šole. 
7. Po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod plina in izklopi elektriko v stavbi. 
8. V primeru gasilske intervencije posreduje informacije o situaciji in objektu vodji 

intervencijske ekipe. 
 
Učitelji imajo naslednje naloge: 
1. Skrbi za nemoten potek izvajanja vzgojno izobraževalnega dela in hkrati skrbi, da ne pride  

do nevarnosti požara v prostoru, kjer se nahaja ali ga občasno uporablja. 
2. Spremlja požarno varnost in o morebitnih pomanjkljivostih obvesti vodstvo šole. 
3. V primeru manjšega požara pričnejo z gašenjem in obvestijo vodstvo šole. 
4. Po obvestilu (znaku za nevarnost) pričnejo z evakuacijo učencev, dijakov in drugih  

prisotnih po evakuacijskem načrtu. 
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3. ČLEN 
 

Delavci šole so dolžni, da pri svojem delu v šoli upoštevajo predpise s področja varstva pred 
požarom, da se zavaruje življenje in zdravje učencev, dijakov, delavcev šole in ostalih oseb v 
šoli ter premoženje, s katerim upravlja šola. 
 
 
 

4. ČLEN 
 

Določba prejšnjega člena velja tudi za obiskovalce, učence, dijake in osebe, ki se iz 
kakršnegakoli razloga zadržujejo v šoli. 

 
 
 
 
 

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 
 

5. ČLEN 
 

V objektih šole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, 
ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. Gasilni aparati 
morajo biti pregledani (1 x letno) in brezhibni, ne smejo biti založeni, morajo biti obešeni na 
pravilni višini (prijemališče – vrh aparata do 1,5 m nad tlemi). 
Hidranti morajo biti tehnično pregledani (1 x letno) kompletni in dostopni ob vsakem času. 
Preglede izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco rokov pregledov. V kolikor serviser ne 
pregleda opreme ga ravnatelj, na pobudo pooblaščene osebe, pisno opozori o poteku roka. 
Serviser poda pisno poročilo o tehničnem pregledu opreme. 
Ključi za zasilne izhode morajo biti pri vratih v posebnih omaricah s steklom. 

 

 

 
6. ČLEN 

 
V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in 
vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. Elektro omarice morajo 
biti zaklenjene, ključ pa pri hišniku. 
 
 

7. ČLEN 
 

Delavci šole, učenci, dijaki in ostale osebe so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje 
in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja šole ali 
pooblaščeno osebo. To velja tudi za primere, če izginejo varnostne nalepke, hidrantna oprema 
ali gasilni aparat. 
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8. ČLEN 
 

V prostorih šole je uporaba odprtega ognja prepovedana. 
Kajenje je v prostorih in na območju šole je prepovedano. Uporaba odprtega ognja je 
dovoljena, kjer učni in tehnološki proces to zahteva (učilnica kemije, kuhinja). 
Kuhanje kave je po objektu dovoljeno, če so zagotovljeni vsi normativi požarne varnosti - 
urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v bližini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo. 

 
9. ČLEN  

 
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, 
prosti, dosegljivi in označeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi načrti. 
Zasilni izhodi v vseh objektih so označeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi načrti ter 
vedno prosti in prehodni. 
Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsakem razredu na vidnem mestu. 
 
 

10. ČLEN  
 

Dovozne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno 
označene, vedno proste in urejene po predpisih. 
 

11. ČLEN  
 

Glede na namembnost prostorov so ukrepi in navodila varstva pred požarom naslednji: 
 
1. Zbornica in učilnice 
Dodatnih peči za ogrevanje se ne uporablja. Zadnji zaposleni naj se prepriča, če so pred 
odhodom vsi električni aparati izključeni. 
 
2. Hišniška delavnica 
Nevarnost požara je večja ob uporabi nekaterih naprav, zlasti še varilnega aparata, kotne 
brusilke, pištole za topel zrak itd. 
 
Preprečevanje požara: 
 Vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalaži največ do 1 l. 
 Vse vnetljive snovi se skladiščijo v ognjevarni omari z odzračevanjem. 
 V času uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zračiti. 
 
Hišnik in učitelji tehnične vzgoje smejo uporabljati samo neoporečno opremo in naprave. 
Kadar uporabljamo hlapljive materiale (barve, laki, razredčila, itd.) pazimo, da ne bi kdo 
prižgal ognja ali naprav, ki povzročajo iskrenje, zlasti še, če je v delovnem prostoru precejšna 
koncentracija vnetljivih ali eksplozivnih hlapov. 
Preden začnejo z varjenjem ali podobnimi opravili (žaganje kovin z električnim orodjem in 
podobno), iz bližine delovnega mesta odstranijo vse vnetljive in eksplozivne materiale. 
 
Oprema za gašenje: 
Aparat za suho gašenje mora biti v neposredni bližini učilnice za tehnično vzgojo. Prav tako 
mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi. 
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12. ČLEN 
 

Šola mora v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), 
glede na oceno požarne ogroženosti izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg požarnega 
reda oziroma po določilih omenjenega pravilnika. 
 

ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN 
POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV 

 
 

13. ČLEN 
 

Odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti – s strani 
pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala. 
 
 

14. ČLEN 
 

Vse vnetljive snovi (npr. v hišniški delavnici,…) morajo biti pravilno skladiščene in hranjene, 
v nasprotnem primeru pa takoj odstranjene v skladu z predpisi. 
Vnetljivih snovi je malo in jih po potrebi odstrani pooblaščeno podjetje registrirano za odvoz 
odpadnih kemikalij. 
Požarno ogroženi prostori so predvsem delavnice hišnika. V teh prostorih morajo delavci 
delati previdno predvsem pri brušenju rezanju kovin (zaradi isker), barvanju, lakiranju itd. V 
primeru začetnih požarov so pripravljeni takoj intervenirati: pogasiti začetni požar, obvestiti 
vodstvo šole, gasilce in po potrebi takoj začeti z evakuacijo. 
 
 

PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA  
NAMEMBNOST STAVBE 

 
 

15. ČLEN 
 

Predvideno število uporabnikov ustanove:  
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer ima 439 učencev in 59 zaposlenih, torej skupno 498 
uporabnikov. 
Podružnica Cven z vrtcem ima 95 učencev in 16 zaposlenih,  torej skupno 111 uporabnikov. 
Podružnica Cvetka Golarja ima 22 učencev 17 zaposlenih, torej skupno 39 uporabnikov. 
Nekatere učilnice imajo v uporabi oddelki gimnazije Ljutomer. 
Redno se v teh objektih zbira bistveno manj oseb.  
V telovadnici OŠ Ivana Cankarja  obstoječi izhodi omogočajo evakuacijo 383 oseb iz tribun 
in 266 oseb iz telovadnice. 
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UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, 
ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA 

 
 

16. ČLEN  
 

Do eksplozije lahko pride pri delu s plinom (v delavnici, kuhinji) in pri delu z nevarnimi oz. 
gorljivimi snovmi (npr. hišniška delavnica). 
 
 
Preprečevanje eksplozije: 
Da do eksplozije ne pride, je potrebna redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter 
porabnikov. Ravnatelj je dolžan poskrbeti, da se enkrat letno opravi pregled plinske instalacije 
in trošil s strani pooblaščene organizacije. 
 
Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upoštevati varnostne liste, zagotoviti odzračevanje 
ali prezračevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne količine, ki jo 
potrebujemo za opravljanje dela. To velja tudi za hišniške delavnice, kjer je potrebno vse 
vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalaži, v ognjevarni omari, masa teh 
snovi, pa ne sme presegati dnevne količine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela. 
 
Oprema za gašenje: 
Aparat za gašenje mora biti v neposredni bližini učilnic ter v kuhinji. Prav tako mora biti 
gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi. 
 
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

PROSTOR 
S 9 kg 
ABC 

CO2-5 
kg  

Gasilnik 
na vodo 

Klet 5 3 / 

Pritličje 8 3 / 

Nadstropje 8 2 / 

Podstrešje 3 2 2 
 
Podružnična šola Cven z vrtcem 

PROSTOR 
S 9 kg 
ABC 

CO2-5 
kg  

Pritličje 8 1 

Nadstropje 2 / 
 
Podružnična šola Cvetka Golarja Ljutomer 

PROSTOR 
S 9 kg 
ABC 

CO2-5 
kg  

Pritličje 7 2 

Nadstropje 3 / 
 
 
 
 



 

9

UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO 
 
 

17. ČLEN 
 

Hodniki morajo biti označeni z nalepkami ali tablami, ki označujejo izhod v sili oziroma smer 
umika iz stavbe v primeru požara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zožile 
evakuacijsko pot. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniščih 
oziroma na evakuacijski poti. 
Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo v vsaki neugodni situaciji biti prehodni, kar pomeni, da 
morajo ključi za odpiranje vrat biti v bližini oziroma se morajo nahajati v posebnih omaricah 
s steklom pri vratih. Izhodna vrata ne smejo biti založena. 
 
 

18. ČLEN 
 

Prav tako ne smejo biti založena gasilna sredstva, elektro omare ter glavna plinska pipa. Vsa 
gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno označena. 
V primeru evakuacije morajo zaposleni zapreti plin, izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi 
osebami evakuirati iz objekta. Vrata za evakuacijo morajo biti vedno odklenjena. Ključ od 
vrat za požarne stopnice se nahaja pri ravnatelju šole.  
Vodja kuhinje oziroma zaposleni v kuhinji po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod 
plina za stavbo in izklopi elektriko v stavbi, ter se umakne iz stavbe. Evakuiranci se zberejo 
na dogovorjenem zbirnem mestu.  (evakuacijski načrti) 
 
 

19. ČLEN 
 

Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti čiste ter urejene. Parkiranje na 
teh površinah je kaznivo. Postavitvena površina za gasilce je na dvorišču pred šolo. 
V primeru požara tajnica ali oseba določena za gašenje začetnih požarov pričaka gasilce, ter 
vodji intervencije izroči požarni načrt ter načrt evakuacije. 
 
 

20. ČLEN 
 

Na šoli naj se enkrat na leto izvede vajo evakuacije po načrtu in preveri usposobljenost vseh 
sodelujočih pri evakuiranju zaposlenih in učencev iz objekta šole. Vajo odredi ravnatelj šole. 
O izvedeni vaji se napiše poročilo. 
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DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN 
KONTROLA TEH UKREPOV 

 
21. ČLEN 

 
(Varnostna razsvetljava) 

Varnostna razsvetljava v šoli se občasno preizkuša. Preizkus opravi hišnik po navodilih za 
vzdrževanje in preskušanje vsakih 6 mesecev in rezultat vpiše v evidence. Varnostno 
razsvetljavo je potrebno na 2 leti pregledati s strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled 
varnostne razsvetljave, kateri izda potrdilo o brezhibnem delovanju. 
 

(Vgrajeni gradbeni požarno odporni elementi) 

Vgrajeni gradbeni požarno odporni elementi, kot so požarna vrata in požarne lopute, morajo 
biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca, redno kontrolirani in vedno v brezhibnem 
stanju. 

 
NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POŽARA 

 
22. ČLEN 

 

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, 
mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za 
druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obveščanje tel. 112 ali policijsko 
postajo tel. 113 ter vodstvo šole. 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, 
o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
Prostor ki ga je zajel požar je potrebno zapreti, da se čimbolj prepreči izhod dima na 
evakuacijske poti. 
 

23. ČLEN 
 

Uprava z internimi znaki opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi šole. Obveščanje se 
izvede z glasnim vpitjem oz. pozivanjem, oz. z prenosno sireno če je na razpolago. 

 

Obvestilo naj bo kratko in razumljivo s kratkimi navodili in lokacijo zbirnega mesta. V 
primeru obveščanja z prenosno sireno naj bo znak za nevarnost zavijajoč zvok sirene ki traja 1 
minuto. Takoj je potrebno pričeti z evakuacijo po evakuacijskem načrtu. V učilnici najprej 
učitelj presodi ali je hodnik prehoden brez nevarnosti. Če je hodnik prost, učence spomni na 
pot od učilnice do zbirnega mesta zunaj zgradbe in jih napoti tja. Šele ko se prepriča, da 
noben učenec ni ostal v učilnici ali stranskih prostorih zapusti učilnico. S seboj vzame 
razredni dnevnik, gre za svojim razredom in pazi, da kateri od učencev ne zaostane. Na 
zbirnem mestu preveri, če so tam vsi ki so bili tisti dan v šoli. Če kateri manjka, takoj sporoči 
vodstvu šole. 
Če učitelj ugotovi da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri učence proti drugemu izhodu, če 
je v šoli na voljo. Če takega izhoda ni, ali je zadimljen že hodnik pred učilnico, se učitelj 
odloči da prostora ne bodo zapustili. Zapre vrata in odločitev obrazloži učencem. Gredo k 
oknu, ki je predvideno za drugo pot za umik. Odprejo okno in na nek način opozarjajo nase 
tako dolgo, dokler niso prepričani da jih nekdo opazi. 
Ob izpraznitvi šole je potrebno izključiti elektriko in dovod plina. 
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24. ČLEN 
 

Do prihoda gasilske enote prevzame vodenje gašenja in reševanja strokovno najbolj 
usposobljena oseba. Evakuacijo vodi oseba, ki je za to zadolžena po evakuacijskem načrtu. 
Ob prihodu gasilcev jim je potrebno posredovati podatke o stanju požara, izvedenih ukrepih, 
tehničnih informacijah o objektu, izklopu elektrike in plina itd. 
Po požaru je potrebno zagotoviti požarno stražo. O požaru je potrebno napisati zapisnik in 
dopolniti evidenčni list o požaru, s katerim je potrebno obvestiti pristojno Upravo za obrambo 
najkasneje v 10 dneh po dogodku. Poročati mora ravnatelj. 
 
 

NAČIN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POŽARNI VARNOSTI 
 
 

25. ČLEN 
 

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen v šoli, poučen o 
varstvu pred požarom po programu, predvsem pa o: 
 
1. pogojih na delovnem mestu (delovnih razmerah), 
2. nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, 
3. preventivnih ukrepih, 
4. načrtih evakuacije in reševanja, 
5. normativih, standardih ter o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom, 
6. opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, 
7. uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov. 
 
 

26. ČLEN 
 

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 8. členom Pravilnika o usposabljanju 
zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom. 
Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja 
po programu, ki je priloga požarnega reda, vsake 3 leta oz. v sklopu običajnega usposabljanja. 

 
 

27. ČLEN 
 

Izvajalec usposabljanja mora pred pričetkom usposabljanja izdelati ustrezen program 
usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju. 
Vsebina in trajanje usposabljanja zaposlenih se prilagodi dejavnosti, ter požarni ogroženosti 
objekta. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna, tako da se preverja znanje vsaka 3 leta.  
Usposabljanje oseb odgovornih za požarno stražo se izvaja vsake 3 leta oz. v sklopu 
običajnega usposabljanja, oz. pred samim izvajanjem vročih del. 
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28. ČLEN 
 

Stalna usposobljenost iz prejšnjega člena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci 
usposabljanja ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
Vsebino in način preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec 
predhodno uskladiti z ravnateljem. 
Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z “je opravil” ali “ni opravil”. 
Delodajalec je dolžan voditi evidenco o tem, kdaj, o čem in na kakšen način je bil posamezen 
delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom in kdaj je opravil 
preizkus znanja. 
 
 

29. ČLEN 
 

Na šoli naj se enkrat letno izvede vajo evakuacije po načrtu in preveri usposobljenost vseh 
sodelujočih pri evakuiranju zaposlenih in učencev iz objektov šole.Vajo odredi ravnatelj šole. 
 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

30. ČLEN 
 

Sestavni deli požarnega reda so (priloge): 
 izvleček požarnega reda, 
 evidenčni list o seznanitvi zaposlenih, 
 navodila za posameznike, 
 evidenca o požarih in eksplozijah, 
 evidenca o izobraževanju zaposlenih, 
 evidenčni listi opreme, sredstev in naprav, 
 kontrolni list opreme, sredstev in naprav. 
 
 
 
Z določili tega požarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci šole. 
 
Z dnem sprejetja tega požarnega reda preneha veljati Požarni red, sprejet dne ____________. 
 
Ta požarni red  (revizija 2/2019) stopi v veljavo potem, ko ga sprejme  ravnatelj šole. 
 
Požarni red je bil sprejet dne ............................ 
 
 
 
Datum:___________     Ravnatelj šole:_______________ 
 
 
 
 



PRILOGE POŽARNEGA REDA 
 

 

- Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom 

- Nevarnost požara na strešnih sončnih elektrarnah 

- Program usposabljanja zaposlenih na področju varstva 
pred požarom 

- Program usposabljanja  odgovornih za gašenje začetnih 
požarov in izvajanje evakuacije 

- Ocena požarne ogroženosti 

- Izvleček iz požarnega reda 

- Navodila za uporabnike 

- Načrt praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije 
iz objektov 

- Načrti evakuacije  

- Požarni načrt (prikaz objekta v prostoru in prikaz 
požarne varnosti objekta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zavod: 
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 
Cankarjeva cesta 10 
9240 Ljutomer 

 
Datum: 17.10.2019 

 
 

POOBLAŠČA 
 

 
Podjetje: 
ZEPT BOJAN ZELENKO S.P. 
Radomerščak 22 
9240 Ljutomer 
 
 
Ravnatelj Branko MEZNARIČ, v skladu z določili 11. člena Pravilnika o usposabljanju 
in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 
32/2011, 61/2011), pooblaščam podjetje ZEPT Bojan Zelenko s.p., ki ga zastopa 
samostojni podjetnik Bojan Zelenko, dipl. varn inž., s Pooblastilom Ministrstva za 
obrambo-uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-173/2011-2-DGZR z dne 
05.01.2012 za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v  
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER,  PODRUŽNICA OŠ CVETKO GOLAR in 
PODRUŽNICA OŠ CVEN - Z ENOTO VRTCA 
 
Navedena oseba izpolnjuje pogoje v skladu z določili 12. člena Pravilnika o 
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list 
RS, št. 32/2011, 61/2011) in za pooblastitelja izvaja naslednje naloge: 
 
- Izdelavo požarnega reda, požarnih načrtov in načrtov evakuacije 
- Usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom 
- Usposabljanja odgovornih oseb za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov  
- Izvajanje evakuacije iz objektov 
- Druge naloge varstva pred požarom po navodilu oz. naročilu podjetja 
 
 
Zept Bojan Zelenko s.p.  
pooblaščena oseba 
za izvajanje ukrepov VPP: 
Bojan Zelenko 
samostojni podjetnik 
 
………………………………….. 

 OŠ IVANA CANKARJA 
LJUTOMER 
pooblastitelj: 
Branko Meznarič 
ravnatelj 
 
………………………………….. 
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PRILOGA K POŽARNEMU REDU: 
 

NEVARNOST POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH 
ELEKTRARNAH 

 
Strešna sončna elektrarna je vgrajena na: 
1. ŠPORTNA DVORANA - OŠ IVANA CANKARJA, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer 
2. PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA LJUTOMER, Cvetka Golarja 6, Ljutomer 
 
Verjetnost požara na stavbi, kjer je na strehi  nameščena sončna elektrarna je večja kot na 
običajnih zgradbah, saj je dodaten vir požara lahko kratek stik v napeljavah, ki jih je na strehi 
v primeru elektrarn veliko. Poleg tega je gašenje v primeru požara močno ovirano, ker je 
streha pod napetostjo. Zaradi opisanega je verjetnost nastanka požara kot tudi totalne škode 
večja kot pa na običajnih objektih. 
 
 

MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH 
ELEKTRARNAH 

 
Možni vzroki za nastanek požara: 

-  napake, okvare na električnih inštalacijah in električni opremi, 
-  neustrezno dimenzionirane in izvedene električne inštalacije, 
-  neustrezno dimenzionirane in izvedena zaščita pred delovanjem strele, 
-  pomanjkljivo vzdrževanje in uporaba električnih inštalacijah in električni opreme, 
-  pomanjkljivo vzdrževanje in uporaba zaščite pred delovanjem strele, 
-  uporaba/namestitev necertificirane električne opreme, 
-  vroča dela pri  vzdrževalnih delih objekta, pri izvajanju dejavnosti in vzdrževanju 

servisiranju instalacij, 
-  groba malomarnost zaposlenih - neupoštevanje varnostnih navodil, 
-  nalet transportnih naprav (viličarji, tovornih vozil ipd.), 
-  namerni požig, 
-  glodalci. 
 
 
UKREPI ZA PREPREČITEV NASTANKA POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH 

ELEKTRARNAH 
 
NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
Nizkonapetostne električne inštalacije morajo biti projektirane in izvedene v skladu s 
Pravilnikom zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 
41/09) in pravili tehnike tovrstne objekte oz. sisteme z upoštevanjem Soglasja za priključitev. 
 
V skladu s citiranim pravilnikom je potrebno za novo izvedene električne inštalacije po 
končanih delih opraviti pregled, preizkus in meritve vgrajenih električnih inštalacij ter 
sestaviti Zapisnik. 
 
MSE mora biti na streho vgrajena strokovno pravilno: vse objemke in stiki tesno pričvrščeni, 
ozemljeni, uporabljeni negorljivi materiali — razreda A, kabli pri prehajanju skozi gorljive 
stene panela pa morajo biti zaščiteni pred kratkimi stiki, prehodi pa zatesnjeni po predpisih. 
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Vsi kabli morajo biti položeni v zaščitne cevi (zaščita pred glodalci in mehanskimi 
poškodbami). 
 
Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d. 
 
ZAŠČITA PRED STRELO 
Zunanja in notranja zaščita stavbe pred strelo mora biti projektirana in izvedena v skladu s 
Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09). 
 
V skladu s citiranim pravilnikom je potrebno za novo izvedeni sistem zunanje in notranje 
zaščite pred strelo po končanih delih opraviti pregled, preizkus in meritve vgrajene zunanje in 
notranje zaščite pred strelo ter sestaviti Zapisnik. 
 
Na izvedeni strelovodni napeljavi in sistemu izenačitve potenciala je potrebno izvajati meritve 
v skladu z referenčnimi predpisi. 
Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d. 
 
NAPRAVE 
Vse naprave in oprema, ki bo inštalirana in ki se bo uporabljala pri izvajanju dejavnosti v 
objektu mora biti certificirana, odobrena ter zadovoljevati zahtevam varnega obratovanja. 
Opremljene morajo biti z oznako CE in Izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku. 
Prehodi, dostopi in prostori med opremo in zidovi morajo biti tako veliki, da omogočajo 
normalno gibanje, vzdrževanje ter kontroliranje. 
 
Po namestitvi in pred začetkom obratovanja je potrebno celotni sistem pregledati in 
funkcionalno preizkusiti s strani soglasodajalca. 
 
ZAHTEVE ZA LOKACIJO OZ. NAMESTITEV RAZSMERNIKOV 
Pri namestitvi oz. razporeditvi razsmernika je v celotí upoštevati navodila proizvajalca 
razsmernikov. 
 
Postavitev razsmernikov je zunaj objekta na steni. 
Vsi razsmerniki in pripadajo električni razdelilniki morajo biti označeni z označbami in znaki 
za: 

- prepoved poseganja nepooblaščenim osebam 
- nevarnost električnega toka 

 
Objekt (vidno ob vstopu na dvorišče) mora bití opremljen z: 

- opozorilnim znakom za sončno elektrarno  
 
 
  
 
 
 
Gorljivi materiali v okolici prostostoječe priključne omarice morajo biti odmaknjeni v 
zadostni razdalji vsaj 2 m od priključne omarice. Na tleh v oddaljenosti 2 m od prostostoječe 
priključne omarice označiti prostor na  katerem se ne sme nahajati gorljivi material. 
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Zunanja prostostoječa priključna omarica in razsmerniki s pripadajočimi električnimi 
razdelilniki (na fasadi) morajo biti varovana z ustrezno mehansko zaščito pred naletom 
transportnih naprav (viličarji, tovornih vozil ipd.), varovani pred posegi nepooblaščenih oseb 
ter izbrani z ustrezno IP zaščito. 
 
Upoštevati je vse pogoje za priključitev Elektro MARIBOR d.d. 
 
 

SREDSTVA ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV NA STREŠNIH SONČNIH 
ELEKTRARNAH 

 
V neposredni bližini posamezne lokacije z razsmerniki je na višino 80 do 120 cm od ročnika 
do tal na vidnem in lahko dostopnem mestu namestiti: 

- 1 gasilnik C02 5kg (55B po SIST EN 3) 
 

Gasilnik morajo biti v zaščitni omarici — zaščita pred vremenskimi vplivi. Nad gasilnik se 
namesti predpisane označbe po SIST 1013. 
 
 
 

UKREP ZA PREPREČITEV NASTANKA POŽARA MED IZVAJANJEM DEL NA 
STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH 

 
 
Pred pričetkom izvajanja del (izvedba prebojev/izrezov skozi sendvič panele) s straní 
ODGOVORNEGA VODJE DEL izdati dovoljenje za vroča dela in predvideti požarno stražo. 
 
 
 

NEVARNOST ZA GASILCE NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH 
 
Največja razlika v požaru med običajno zgradbo in zgradbo, ki ima na strehi sončno 
elektrarno, je v tem, da je pri slednji ta pod napetostjo in je ni mogoče izključiti. V običajnih 
zgradbah izklopimo tok v priključni omarici in lahko gasilci brez nevarnosti za električni udar 
posredujejo v požaru. Pri sončni elektrarni pa tok teče v obratni smeri od modulov proti 
priključni omarici in ga ni moč izklopiti. Izklopimo lahko šele stikalo pred razsmernikom, 
vendar s tem prekinemo samo tok od razsmernika v javno omrežje, vsi ostali vodi od sončnih 
celic do razsmernika pa so še vedno pod napetostjo. Niti uničenje modulov nevarnosti 
električnega udara ne prepreči, saj vedno obstaja možnost, da določene sončne celice še 
delujejo. Zaenkrat ne obstajajo stikala, s katerimi bi bilo možno prekiniti tok iz sončnih celic 
do vodnikov, ki vodijo po strehi in naprej do razsmernikov. Nevarnosti električnega udara pri 
gašenju ne smemo podcenjevati. Tudi če je napetost prenizka, da bi bila smrtno nevarna, pa 
lahko tudi takšen šibkejši električni udar povzroči padec gasilca z lestve ali strehe in posredno 
s tem poškodbe ali celo smrt. 
 
Prekinitev delovanja sončnih celic v primeru požara je možno doseči s prekrivanjem s temno 
ponjavo ali debelo plastjo pene. Prekrivanje modulov s ponjavo je teoretično možno, a le na 
manjših površinah modulov, v praksi pa med požarom skoraj neizvedljivo. Prekrivanje 
modulov s peno je tehnično sicer lažje izvedljivo in tudi zniža napetost v vodnikih na 47 
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odstotkov, vendar pa pena z nagnjenih modulov hitro odteka in že po nekaj minutah napetost 
naraste na 80 odstotkov. 
 
Poleg električnega udara pri gašenju ostaja še nevarnost zastrupitve s strupenimi plini, ki 
nastajajo pri zgorevanju sončnih celic ter poškodb zaradi padajočih delov strešne elektrarne. 
 

UKREPI ZA LAŽJE GAŠENJE POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH 
ELEKTRARNAH 

 
 
Ukrepa za lažje gašenje požara: 

- Označiti kable in vodnike ter prostor v katerem se nahajajo razsmerniki in stikala MSE 
- Izdelati natančen načrt postavitve in povezav 
- Na strehi pustiti območja — stojišča za gasilce da ti ne hodijo po modulih 
- Modulov z gorljivimi deli ne nameščati preko protipožarnih zidov 
- Elektrarno na strehi je priporočljivo razdeliti na več manjših ločenih delov, tudi z 

ločenimi vodniki in razsmerniki 
- Določiti dostope in delovne površine za potrebe gasilske intervencije z vseh strani 

objekta, 
- Izdelati požarni načrt skupaj z lokalnimi gasilci 
- Seznanitev gasilcev s požarnim načrtom s sistemom in nevarnostmi sistema (nevarnost 

električnega toka itd) 
 
 

ORGANIZACIJSKI UKREPI PRI  STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH 
 
 

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski 
enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. 
 
Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. 
Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto 
da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta. 
 
Upravljavec male sončne elektrarne mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o 
strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur. RS št 
41/09 49/10 3/11). 
 
Dela na mali sončni elektrarni smejo v skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred 
nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS št 29/92) voditi oz. samostojno opravljati samo 
ustrezno usposobljeni in posebej pooblaščeni delavci — strokovna oseba elektrotehniške 
stroke. 
 
Pri vzdrževalnih delih je potrebno v celoti upoštevati zahteve Zakonodaje s področja varnosti 
in zdravja pri delu nevarnosti dela na višini prisotnost električne napetosti ipd. 
 
 
 
 
 



OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 

Nevarnost požara na strešnih sončnih elektrarnah 5

NADZOR VPLIVA POŽARA NA STREŠNIH SONČNIH ELEKTRARNAH  NAD 
OKOLICO 

 
Poleg električnega udara pri gašenju ostaja še nevarnost zastrupitve s strupenimi produkti 
gorenja/plini, ki nastajajo pri zgorevanju sončnih celic ter poškodb zaradi padajočih delov 
strešne elektrarne. 
Gasilska intervencija mora biti strokovna. Gasilci morajo skrbeti, da s posegom ob požaru ne 
vplivajo kvarno na okolje (voda, zrak). Pri gašenju požara  s peno morajo zagotoviti ukrepe, 
ki preprečujejo odtekanje pene v podtalnico. 
 
Požarna ogroženost celotnega objekta se ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov, 
strokovni izvedbi, uporabi certificirane opreme in materialov, ter pravilnega 
vzdrževanja celotnega sistema MSE, zaradi nameščene sončne elektrarne na strehi ne 
poveča. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 







PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PODROČJU  
VARSTVA PRED POŽAROM  

 

 1

 
(izdelan v skladu s 3. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list 
RS, št. 32/2011 in 61/2011) 
 
1. NAZIV PROGRAMA: 

- Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požari. 
 

2. NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA: 
- Da se udeležence seznani požarno nevarnostjo na delovnem mestu in pravilnimi ukrepi v primeru požara ali druge 

elementarne nesreče, ter evakuacijo zaposlenih. 
 

3. UČNE OBLIKE IN METODE, UČNA SREDSTVA: 
- S pripravljalnim seminarjem, s pomočjo grafoskopa in gasilnimi sredstvi (gasilni aparat). Prikaz folij in diapozitivov 

ter AV pripomočkov o najnovejših požarih na področju Slovenije.  
- Seznanitev z delovanjem in praktična uporaba ročnega gasilnega aparata. 

 
4. UDELEŽENCI:  

- Zaposleni v OŠ Ivana Cankarja in podružnicah 
 

5. PREDHODNO ZNANJE UDELEŽENCEV:  
- Ni potrebno. 

 
6. TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA:  
 
SKUPNI DEL  
Normativna ureditev varstva pred požarom:  

- zakon o varstvu pred požarom,  
- zakon o gasilstvu,  
- pravilnik o požarnem redu, 
- ostali pravilniki vezani na zakon o varstvu pred požarom.  

 
Osnove gorenja in gašenja:  

- fizikalne in kemične karakteristike gorenja in požara,  
- pogoji in produkti gorenja,  
- izvori vžiga in možnosti nastanka požara,  
- vrste in tipi požarov,  
- eksplozije,  
- osnovne značilnosti gorenja,  
- načini gašenja, 
- sredstva za gašenje, gasila. 

 
Nevarnosti za nastanek požara:  

- varjenje v prisotnost gorljivih snovi,  
- brušenje v prisotnosti gorljivih snovi, 
- malomarnost, 
- okvare v električni inštalaciji, 
- namerno zanetenje požara. 

 
Oprema in naprave za gašenje požarov:  

- naprave za gašenje požarov (vgrajena gas. oprema),  
- aparati za gašenje požarov (tipi, vrste, načini montaže, uporabe,..),  
- hidrantna omrežja, 
- naprave za odkrivanje in javljanje požarov,  
- oprema in sistemi za odvajanje dima in toplote ob požaru,  
- označevanje in vzdrževanje opreme, naprav in sredstev za gašenje.  

 
Preventivni ukrepi varstva pred požarom:  

- vgrajena varnost pri gradnji objektov,  
- tehnični ukrepi za požarno varnost,  
- poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi,  
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari,  
- organizacijski ukrepi,  
- upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta,  
- pravočasno odkrivanje in javljanje požara,  
- pravilna evakuacija, 
- vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti.  

 
Aktivni ukrepi varstva pred požarom:  

- zagotoviti vse tehnične ukrepe za gašenje požara,  
- izdelati požarni načrt in navodila za reševanje,  
- poznavanje osnov taktike gašenja,  
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- redni pregledi prostorov po metodologiji pregleda požarne varnosti.  
 
7. PRAKTIČNI  DEL USPOSABLJANJA – SKUPNI DEL:  

- Seznanitev z delovanjem ročnega gasilnega aparata. 
- Praktičen prikaz in preizkus gašenja z gasilnim aparatom. 

 
8. POSEBNI DEL PO DELOVNIH MESTIH:  
 
POSEBNI DEL PO DELOVNIH MESTIH:  
 

VODSTVENA  IN ADMINISTRATIVNA DELA (DELA S SLIKOVNIM ZASLONOM) 
- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe pisarniške opreme (preobremenitve pri priklopu na podaljške, poškodovani 

kabli in podaljški, prepletanje kablov, drgnjenje kablov) 
- nevarnost požara zaradi nepravilnega  vzdrževanja okolice delovne opreme (založenost delovnih mest s papirjem, 

nezadostna zračnost pri pisarniški opremi – pregrevanje računalnikov, tiskalnikov) 
- navodila za ravnanje v primeru požara 
- naloge in postopki za ukrepanje zaposlenih ob nastanku požara 
- seznanjenost  o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru 
- naloge in odgovornosti zaposlenih po požaru  
- seznanitev o delovanju aktivne in pasivne požarne zaščite, ki je nameščena v objektu  
- seznanjenost z  razredi požarov, predvsem v prostorih, kjer se zadržujejo učenci in otroci 
- seznanjenost z gasilnimi sredstvi glede na posamezne razrede požarov 
- primernost gasilnikov za gašenje posameznih razredov začetnih požarov 
- namestitev gasilnikov v objektu in pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara 
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo  
- reševanje učencev iz ogroženih prostorov, 
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,  
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),  
- nudenje prve pomoči. 
 
UČITELJI SPLOŠNIH PREDMETOV, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK 
- pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara, 
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo  
- reševanje učencev in otrok iz ogroženih prostorov, 
- upoštevanje  evakuacijske poti in izhode, ki omogočajo čim hitrejšo in varno evakuacijo učencev in otrok, saj je nekatere 

mogoče evakuirati le na vozičkih, 
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,  
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),  
- alarmiranja in obveščanje nadrejenih za različne časovne termine (dopoldanski delovni čas, popoldanski delovni čas) 
- reševanje ponesrečencev iz ogroženih prostorov, 
- nudenje prve pomoči. 
 
UČITELJ TEHNIČNIH – NARAVOSLOVNIH PREDMETOV 
- seznanitev z nevarnimi snovmi (vnetljivost), 
- pravilno shranjevanje in uporaba nevarnih snovi (pouk kemije in fizike), 
- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe delovne opreme (tehnični pouk), 
- nevarnost požara zaradi nepravilnega  vzdrževanja okolice delovne opreme (tehnični pouk), 
- pravilno gašenje z ustreznimi gasilnimi sredstvi v primeru požara, 
- ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo  
- reševanje učencev in otrok iz ogroženih prostorov, 
- upoštevanje  evakuacijske poti in izhode, ki omogočajo čim hitrejšo in varno evakuacijo učencev in otrok, saj je nekatere 

mogoče evakuirati le na vozičkih, 
- ukrepi zaradi nevarnosti gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,  
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),  
- nudenje prve pomoči 

 
KUHAR, KUHARSKI POMOČNIK 
- ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga  
- ukrepanje pri prisotnosti plina v prostoru, 
- zaprtje glavne plinske požarne pipe, ventilov v požaru, 
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),  
- ukrepanje v primeru nastanka eksplozivne atmosfere, 
- odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela  
 
ČISTILKA – PERICA 
- seznanitev z nevarnimi snovmi (vnetljivost), 
- pravilno delo z likalno mizo, 
- pravilno odlaganje likalnika - nevarnost požara pri nepravilnem odlaganju, 
- nevarnost požara zaradi nepravilne uporabe strojev, 
- nevarnost požara zaradi nepravilnega  vzdrževanja okolice delovne opreme, 
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HIŠNIK 
- poznavanje delovanja in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov (gasilniki, notranji hidranti, požarne odeje ipd.),  
- poznavanje delovanja aktivne požarne zaščite v objektu 
- izklop glavne električne omarice v primeru požara 
- ukrepanje v primeru nastanka eksplozivne atmosfere, 
- uporaba električnih podaljškov, zaščita pred preobremenitvijo, navijanje električnega kabla,  vpetje in vodenje električnih 

podaljškov, 
- čiščenje in vzdrževanje okolice delovne opreme, 
- pregledovanje objektov s povišano stopnjo požarne varnosti, 
- ukrepanje pri prisotnosti plina v prostoru, 
- zaprtje glavne plinske požarne pipe, ventilov v požaru, 
- preprečevanje iskrenja in onemogočanje nastanka vira vžiga in dostop odprtega plamena 
- seznanitev z nevarnimi snovmi (vnetljivost), 
- pravilno ravnanje z gorljivimi snovmi (bencin pri košnji) 
- nadzorovanje delovanja kurilnih in klimatskih naprav (vklop in izklop). 
- pravočasno odpravljanje okvar, ki bi lahko vodile do požara (sesalci za prah, sušilni aparati,, zamenjava žarnic, varovalk) 
- uporaba negorljive osebne OVO pri izvajanju vročih del 
- nadzorovanje prisotnosti požarne straže pri izvajanju  rekonstrukcijska dela in vzdrževalna dela kot so npr. varjenje, lotanje 

ali rezanje kovin  
 
9. IZVAJALCI USPOSABLJANJA: 

- Pooblaščeno podjetje s strani MORS s svojimi predavatelji in opremo.  
 

10. KRAJ IN ČAS USPOSABLJANJA: 
- Po dogovoru z vodstvom šole. Teoretični del seminarja poteka ca. 1 šolsko uro. Praktična uporaba ročnega 

gasilnega aparata. Čas praktičnega dela je odvisen od števila udeležencev. 
 

11. NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI: 
- Pisni preizkus znanja: uporablja se teste, ki jih je pripravilo pooblaščeno podjetje. 
- Teoretični del usposabljanja se preverja pisno s testnim vprašalnikom. Kandidat je uspešno opravil teoretično 

usposabljanje, če je odgovoril na 75% vprašanj pravilno in se oceni je opravil ali ni opravil, če odgovori na manj kot 
75% pravilno. Neuspešno usposabljanje se ponovi. 

- Pri praktičnem usposabljanju kandidat samostojno prikaže postopek  aktiviranja gasilnega aparata in praktično 
preizkusi gašenje požara.  

- Usposabljanja iz požarnega varstva se izvaja na VSAKI 2 LETI. 
 

 
Datum odobritve programa:       Ravnatelj: 
19.10.2019        Branko MEZNARIČ 
  
Izvajalec usposabljanja: 
Zept Bojan Zelenko s.p.  
pooblaščena oseba 
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. 
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 (izdelan v skladu s 6. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list 
RS, št. 32/2011 in 61/2011) 
 
1. NAZIV PROGRAMA: 

- Program usposabljanja oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 
 

2. NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA: 
- Da se seznanijo z nevarnostjo za nastanek požara praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje in s 

praktično vajo evakuacije. 
 
 3. UČNE OBLIKE IN METODE, UČNA SREDSTVA: 

- S pripravljalnim seminarjem, s pomočjo grafoskopa in gasilnimi sredstvi (gasilni aparat). Prikaz folij in diapozitivov 
ter AV pripomočkov o najnovejših požarih na področju Slovenije 

- Seznanitev z delovanjem in praktična uporaba ročnega gasilnega aparata. 
- Priprava načrta praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta. 

 
4. UDELEŽENCI:  

- Zaposleni v ZAVODU – določene odgovorne osebe.  

Št. zaposlenih v zavodu Št. odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije 

Od 1 do 300 Najmanj 1 oseba 
Na vsakih dodatnih 300 zaposlenih Dodatno 1 oseba 
V vsaki izmeni 1 oseba 
Izpolnjen pogoj za izdelavo požarnega načrta in 
evakuacijskega načrta 

Na vsakih 200 oseb v objektu še po 1 oseba 
 
5. PREDHODNO ZNANJE UDELEŽENCEV:  

- Ni potrebno. 
 

6. TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA: 
 
A: Normativna ureditev varstva pred požarom:  

- zakon o varstvu pred požarom,  
- zakon o gasilstvu,  
- pravilnik o požarnem redu, 
- ostali pravilniki vezani na zakon o varstvu pred požarom , 
- zakonska določila (požarni red, načrt evakuacije, odgovornosti, izvajanje praktičnih vaj evakuacije),  
- požar-nastanek, razvoj, količine dima, 
- evakuacija-definicija, pomen,predstavitev pomena evakuacije (časi evakuacije, pomen evakuacijskih poti in 

izhodov, odgovornosti in naloge zaposlenih, varnost pri evakuaciji, pomen vaj), 
- hitrost umika iz objekta, vpliv požara na ljudi, kdaj požara ne gasimo sami, 
- evakuacija-nekaj osnovnih navodil (spoznati se z potjo umika iz prostora, lokacija najbližjega ročnega gasilnika, 

takoj obvestiti osebo, ki je določena v požarnem  oz. 112, ob klicu 112 morate povedati naslednje, kje je zbirno 
mesto ipd.), 

- vaja evakuacije (namen vaje, priprave vaje, kakšen znak je za alarmiranje, preizkušnja znaka, kako se izvajajo 
praktične vaje evakuacije).  

B: Evakuacija:  
- navodila za ukrepe v primeru evakuacije, 
- označbe evakuacijskih poti, 
- lokacija požara, 
- smeri evakuacije, 
- evakuacija iz višjih nadstropij, 
- zbirno mesto evakuirancev, 
- pregled prostorov po evakuaciji, 
- izklop elektrike in plina, 
- ukrepi, če ostaneš v prostoru, 
- praktična vaja evakuacije. 
 

C: Osnove gorenja in gašenja:  
- fizikalne in kemične karakteristike gorenja in požara,  
- osnovne značilnosti gorenja,  
- načini gašenja, 
- sredstva za gašenje, gasila. 

 
D: Nevarnosti za nastanek požara:  

- varjenje v prisotnost gorljivih snovi,  
- brušenje v prisotnosti gorljivih snovi, 
- malomarnost, 
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- okvare v električni inštalaciji, 
- namerno zanetenje požara. 

E: Oprema in naprave za gašenje požarov:  
- naprave za gašenje požarov (vgrajena gas. oprema),  
- aparati za gašenje požarov (tipi, vrste, načini montaže, uporabe,..),  
- hidrantna omrežja,  
- naprave za odkrivanje in javljanje požarov,  
- oprema in sistemi za odvajanje dima in toplote ob požaru,  
- označevanje in vzdrževanje opreme, naprav in sredstev za gašenje.  

 
F: Preventivni ukrepi varstva pred požarom:  

- vgrajena varnost pri gradnji objektov,  
- tehnični ukrepi za požarno varnost,  
- poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi,  
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari,  
- organizacijski ukrepi,  
- upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta,  
- pravočasno odkrivanje in javljanje požara,  
- pravilna evakuacija, 
- vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti.  

 
G: Aktivni ukrepi varstva pred požarom:  

- zagotoviti vse tehnične ukrepe za gašenje požara,  
- izdelati požarni načrt in navodila za reševanje,  
- poznavanje osnov taktike gašenja,  
- redni pregledi prostorov po metodologiji pregleda požarne varnosti.  

 
7. PRAKTIČNI  DEL USPOSABLJANJA:  

- Seznanitev z delovanjem ročnega gasilnega aparata. 
- Praktičen prikaz in preizkus gašenja z gasilnim aparatom. 
- Priprava na izvedbo evakuacije iz objekta (scenarija požara, uskladitev  nalog in odgovornosti) 

 
8. IZVAJALCI USPOSABLJANJA: 

- Pooblaščeno podjetje s strani MORS s svojimi predavatelji in opremo.  
 

9. KRAJ IN ČAS USPOSABLJANJA: 
- Po dogovoru z vodstvom zavoda. Teoretični del seminarja poteka ca. 30 minut. Praktična uporaba ročnega 

gasilnega aparata in izvedba evakuacije. Čas praktičnega dela je odvisen od števila udeležencev. 
 
10. NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI: 

- Po končanem usposabljanju se oceni pridobljeno znanje brez pisnega preverjanja znanja. 
- Pri praktičnem usposabljanju kandidat samostojno  prikaže postopek  aktiviranja gasilnega aparata in preizkusi 

gašenje požara.  
- Izvede se praktična vaja evakuacija iz objekta. 
- Ugotavljanje in odpravljanje  pomanjkljivosti pri izvedbi vaje evakuacije. 
- Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja vsake 3 

leta oz. v sklopu običajnega usposabljanja. 
-  
 

Datum odobritve programa:       Ravnatelj: 
17.10.2019        Branko MEZNARIČ 
 
 
Izvajalec usposabljanja: 
Zept Bojan Zelenko s.p.  
pooblaščena oseba 
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. 
 



OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI 
 

OBRAVNAVANO OBMOČJE: DATUM: 

OSNOVNA ŠOLA 
IVANA CANKARJA LJUTOMER 
Cankarjeva cesta 10 
9240 Ljutomer 
 

 
SEPTEMBER, 2008 

VELIKOST OBMOČJA: OCENO IZDELAL: 

Tlorisna površina prostorov objekta znaša 7500 m2 

ZEPT Bojan Zelenko s.p. 
Radomerščak 22 
9240 Ljutomer 
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594 

OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI : 
 
Prostori OŠ Ivana Cankarja se nahajajo na hribu nad Ljutomerom.  
Izhodi so jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. 
Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma zaposleni in starši 
otrok in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. 
Promet ne ogroža obravnavanega območja. 
V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so 
izvedeni v javnem vodovodnem omrežju.  
V šoli in telovadnici se zbira več kot 300 ljudi. 
V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za 
gozdove Slovenije. 
 
Gostota naseljenosti    >100 PREBIVALCEV / km2 
Kategorija gasilske enote:    IV. KATEGORIJA, oddaljena 1,25 km 
Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena >15 km 
Velikost objektov: v objektu se zbira več kot 300 ljudi 
Vodne razmere: zunanje in notranje hidrantno omrežje 
Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda 
 

PODROČJE OPAZOVANJA : OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI : 

požarna ogroženost v naravnem okolju 1 
požarna ogroženost v bivalnem okolju 3 
požarna ogroženost v industrijskem okolju 2 (kotlovnica) 
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi / 
požarna ogroženost v prometu / 

SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI: 3–srednja požarna ogroženost 

 
Glede na 3 stopnjo požarne ogroženosti oz. ker se v njej zadržuje več kot 100 
ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in  načrt evakuacije, ter izvajati 
praktično usposabljanje  za izvajanje evakuacije. 
 

 



OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI 
 

OBRAVNAVANO OBMOČJE: DATUM: 

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 
PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM 
Cven 3C, 9240 Ljutomer 
 

 
SEPTEMBER, 2008 

VELIKOST OBMOČJA: OCENO IZDELAL: 

Tlorisna površina prostorov znaša 720 m2 

ZEPT Bojan Zelenko s.p. 
Radomerščak 22 
9240 Ljutomer 
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594 

OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI : 
 
OŠ in vrtec  se nahaja  med križiščem Cven – Mota in Cven – Ljutomer. 
Izhodi so  jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. 
Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma lokalni prebivalci 
in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. 
Promet ne ogroža obravnavanega območja. 
V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so 
izvedeni v javnem vodovodnem omrežju.  
V okolju ni visokih zgradb (nad 22 m) in/ali zgradb za zbiranje ljudi (več kot 300 ljudi). 
V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za 
gozdove Slovenije. 
 
Gostota naseljenosti:   >100 PREBIVALCEV / km2 
Kategorija gasilske enote:    I. KATEGORIJA, oddaljena 0,4 km 
Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena več kot 15 km 
Velikost objektov: v objektu se ne zbira več kot 300 ljudi 
Vodne razmere: zunanje hidrantno omrežje 
Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda 
 

PODROČJE OPAZOVANJA : OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI : 

požarna ogroženost v naravnem okolju 1 
požarna ogroženost v bivalnem okolju 2 
požarna ogroženost v industrijskem okolju / 
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi / 
požarna ogroženost v prometu / 

SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI: 2–majhna požarna ogroženost 

 
Ker se v šoli zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in  
načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje  za izvajanje evakuacije. 
 

 



OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI 
 

OBRAVNAVANO OBMOČJE: DATUM: 

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 
PODRUŽNIČNA ŠOLA  CVETKA GOLARJA 
Cvetka Golarja ulica 6 
9240 LJUTOMER 

 
SEPTEMBER, 2008 

VELIKOST OBMOČJA: OCENO IZDELAL: 

Tlorisna površina prostorov objekta znaša 1800 m2 

ZEPT Bojan Zelenko s.p. 
Radomerščak 22 
9240 Ljutomer 
Bojan Zelenko, dipl. varn. inž. – str. izpit št. 594 

OPIS OBMOČJA - STATISTIČNI PODATKI : 
 
Podružnica Cvetko Golar se nahaja v Ljutomeru zraven gimnazije Ljutomer.  
Izhodi so jasno označeni, dolžina izhodnih poti nikjer ne presega 35 m. 
Cesta, ki pelje mimo objekta je manj prometna, po njej se prevažajo večinoma zaposleni in starši 
otrok in se ne prevažajo nevarne snovi oz. izjemoma kurilno olje za potrebe prebivalcev. 
Promet ne ogroža obravnavanega območja. 
V primeru požara se pričakuje hitra intervencija gasilcev in uporaba zunanjih hidrantov, ki so 
izvedeni v javnem vodovodnem omrežju.  
V šoli in telovadnici se zbira več kot 300 ljudi. 
V bližini ni gozdov, ki bi spadali v kategorijo varovanega gozda po kategorizaciji Zavoda za 
gozdove Slovenije. 
 
Gostota naseljenosti    >100 PREBIVALCEV / km2 
Kategorija gasilske enote:    IV. KATEGORIJA, oddaljena  manj 1 km 
Kategorija poklicne gasilske enote: V. KATEGORIJE, oddaljena >15 km 
Velikost objektov: v objektu se zbira več kot 300 ljudi 
Vodne razmere: zunanje in notranje hidrantno omrežje 
Naravno okolje: v neposredni bližini ni varovanega gozda 
 

PODROČJE OPAZOVANJA : OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI : 

požarna ogroženost v naravnem okolju 1 
požarna ogroženost v bivalnem okolju 2 
požarna ogroženost v industrijskem okolju / 
požarna ogroženost - industrija - nevarne snovi / 
požarna ogroženost v prometu / 

SKUPNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI: 2–majhna požarna ogroženost 

 
Ker se v šoli zadržuje več kot 100 ljudi, je potrebno izdelati požarni načrt in  
načrt evakuacije, ter izvajati praktično usposabljanje  za izvajanje evakuacije. 
 

 



 

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 
 

 OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer 

 
 

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 
Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred 
požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov.  
Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so: 
-  ravnateljica, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje. 
Glede na namembnost šole je predvidenih 1000 uporabnikov v telovadnici 
650 uporabnikov. 
Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila 
požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega 
varstva. 
 

2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA 
 
Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. 
V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja 
prepovedano. 
Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije). 
Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara. 
Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena. 
Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in 
elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti. 
Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave. 
 

3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom. 
Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.  
Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim 
vzklikom "POŽAR" in aktiviranjem ročnega javljalnika požara. 

Pokliči center za obveščanje 112 in posreduj naslednje podatke: 
KDO KLIČE 
KJE GORI 
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA 
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI 
OGROŽENI LJUDJE 

Izklopi električni tok v objektu. 
Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji južni steni objekta.  
Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja  pri hišniku šole.  
Ključ od požarnih vrat je nameščen pri požarnih vratih. 
Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in 
zapustite prostor. 
Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, kateremu so učenci dodeljeni 
glede na urnik.  
Na zbirnem mestu učitelj preveri število učencev razreda in o tem obvesti 
vodstvo šole. 
Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti. 
 
 

Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.                                                                  v skladu s SIST/DIN 14096-1 
 

 

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA  
ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE 

 

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih 
pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in 
opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih. 
Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja 
in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (učilnica kemije, kuhinja). 
Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave 
in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom. 
Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti. 
Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo. 
Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega 
pirotehničnega materiala.  
V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim 
plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom. 
Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro 
omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam. 
Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite 
odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščeno odgovorno osebo. 
Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z 
glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje. 

 

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU 
Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost 
odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti 
zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne 
povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku 
požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti 
(evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja. 
Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112. 
Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim 
stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti 
nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.  
Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja. 
NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE) 
Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, 
kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, 
ki gorijo z manjšim plamenom. 
Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati! 
Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, …) gasimo z gas. prah., peno s CO2. 
Lahke kovine (aluminij, baker, …) gasimo s suhim prahom in peskom. 
Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in 
računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO2. Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno! 
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM. 

 

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja 
gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni 
požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar. 
Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem. 
Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.  

 

POGASI ZAČETNI  
POŽAR 



 

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 
 

 OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – ŠPORTNA DVORANA 
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer 

 

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred 
požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov.  
Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so: 
-  ravnateljica, namestnik ravnatelja, hišnik in vodja kuhinje. 
Glede na namembnost šole je predvidenih 1000 uporabnikov v telovadnici 
650 uporabnikov. 
Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila 
požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega 
varstva. 

2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA 
 

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. 
V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja 
prepovedano. Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer 
tehnološki proces to zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije). 
Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara. 
Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena. 
Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in 
elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti. 
Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave. 
 

3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom. 
Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.  
Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim 
vzklikom "POŽAR". 

Pokliči center za obveščanje 112 in posreduj naslednje podatke: 
KDO KLIČE 
KJE GORI 
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA 
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI 
OGROŽENI LJUDJE 

Izklopi električni tok v objektu. 
Ključ od požarnih vrat je nameščen pri požarnih vratih. 
Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in 
zapustite prostor. Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, kateremu so 
učenci dodeljeni glede na urnik. Na zbirnem mestu učitelj preveri število 
učencev razreda in o tem obvesti vodstvo šole. 
Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti. 
V kolikor pride do požara na strehi, ko gorijo fotovoltaični paneli, njihovi 
kabli… je potrebno: 
- takoj poklicati 112, 
- izklopiti stikalo, ki povezuje elektrarno z omrežjem, 
- ne se dotikati fotovoltaičnih naprav, 
- pri gašenju začetnih požarov, uporabiti izključno aparate na prah, 
z vodo lahko gasijo samo gasilci, ki so primerno opremljeni (čevlji, rokavice, 
nepremočljiva obleka) in usposobljeni za gašenje pod napetostjo. 
 

Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.                                                                  v skladu s SIST/DIN 14096-1 

 

 

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA  
ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE 

 

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih 
pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in 
opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih. 
Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja 
in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (učilnica kemije, kuhinja). 
Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave 
in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom. 
Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti. 
Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo. 
Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega 
pirotehničnega materiala.  
V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim 
plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom. 
Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro 
omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam. 
Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite 
odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščeno odgovorno osebo. 
Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z 
glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje. 

 

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU 
Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost 
odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti 
zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne 
povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku 
požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti 
(evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja. 
Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112. 
Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim 
stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti 
nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.  
Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja. 
NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE) 
Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, 
kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, 
ki gorijo z manjšim plamenom. 
Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati! 
Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, …) gasimo z gas. prah., peno s CO2. 
Lahke kovine (aluminij, baker, …) gasimo s suhim prahom in peskom. 
Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in 
računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO2. Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno! 
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM. 

 

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja 
gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni 
požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar. 
Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem. 
Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.  

 

POGASI ZAČETNI  
POŽAR 



 

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 
 

 OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM  
Cven 3C, 9240 Ljutomer 

 
 

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 
Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred 
požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov.  
Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so: 
-  vodja podružnične šole, tel. (02) 581 11 01 in vodja vrtca. 
Glede na namembnost šole je predvidenih 175 uporabnikov v vrtcu 96 
uporabnikov. 
Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole in vrtca so dolžni upoštevati in izvajati 
določila požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja 
požarnega varstva. 
 

2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA 
 
Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. 
V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja 
prepovedano. 
Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (npr. kuhinja). 
Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara. 
Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena. 
Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in 
elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti. 
Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave. 
 

3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom. 
Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.  
Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim 
vzklikom "POŽAR". 

Pokliči center za obveščanje 112 in posreduj naslednje podatke: 
KDO KLIČE 
KJE GORI 
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA 
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI 
OGROŽENI LJUDJE 

Izklopi električni tok v objektu. 
Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji vzhodni steni objekta.  
Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja  pri hišniku šole.  
Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in 
zapustite prostor. 
Za evakuacijo učencev/otrok je odgovoren učitelj/vzgojitelj, ki se nahaja v 
prostoru. 
Na zbirnem mestu učitelj/vzgojitelj preveri število učencev/otrok in o tem 
obvesti vodstvo šole. 
Učenci/otroci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti. 
 
 
 
 

Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.                                                                  v skladu s SIST/DIN 14096-1 
 

 

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA  
ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE 

 

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih 
pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in 
opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih. 
Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja 
in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (npr. kuhinja). 
Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave 
in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom. 
Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti. 
Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo. 
Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega 
pirotehničnega materiala.  
V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim 
plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom. 
Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro 
omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam. 
Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite 
odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščeno odgovorno osebo. 
Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z 
glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje. 

 

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU 
Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost 
odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti 
zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne 
povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku 
požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti 
(evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja. 
Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112. 
Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim 
stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti 
nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.  
Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja. 
NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE) 
Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, 
kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, 
ki gorijo z manjšim plamenom. 
Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati! 
Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, …) gasimo z gas. prah., peno s CO2. 
Lahke kovine (aluminij, baker, …) gasimo s suhim prahom in peskom. 
Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in 
računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO2. Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno! 
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM. 

 

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja 
gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni 
požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar. 
Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem. 
Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.  

 

POGASI ZAČETNI  
POŽAR 



 

IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 
 

 OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA 
Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer 

 
 

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 

Darja Kosič Auer, tel. (02) 584 43 02, kot odgovorna oseba za varstvo pred 
požarom skrbi in opravlja nadzor nad izvajanjem požarno varnostnih ukrepov.  
Odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije so: 
-  vodja podružnice, tel. (02) 584 91 70 in namestnik vodje podružnice. 
Glede na namembnost šole je predvidenih 180 uporabnikov. 
Vsi, ki se nahajajo v prostorih šole so dolžni upoštevati in izvajati določila 
požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev s področja požarnega 
varstva. 

2. UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŽARA 
 

Požarno nevarna dela se smejo opravljati le z dovoljenjem odgovorne osebe. 
V prostorih šole in na območju šole je kajenje in uporaba odprtega ognja 
prepovedano. 
Uporaba odprtega ognja - plamena je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije). 
Oprema za gašenje požara se sme uporabljati samo v primeru požara. 
Sredstva in oprema za gašenje morajo biti na svojih mestih, nezaložena. 
Hodniki, prehodi, stopnišča ter pristopi do gasilnih sredstev in 
elektrorazdelilnih omaric morajo biti vedno prosti. 
Po končanem delu je potrebno izklopiti električne naprave. 
3. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 

Pristopi h gašenju začetnega požara z ustreznim gasilnim sredstvom. 
Če so v neposredni nevarnosti ljudje se loti njihovega reševanja.  
Če ugotoviš, da požara ne moreš pogasiti, opozori ogrožene z glasnim 
vzklikom "POŽAR". 

Pokliči center za obveščanje 112 in posreduj naslednje podatke: 

KDO KLIČE 
KJE GORI 
KAJ GORI IN OBSEG GORENJA 
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI 
OGROŽENI LJUDJE 

Izklopi električni tok v objektu. 
Zapri plinsko požarno pipo, ki se nahaja na zunanji zahodni steni objekta.  
Ključ od plinske požarne pipe in kotlovnice se nahaja  pri hišniku šole.  
Ob evakuaciji zaprite okna in vrata, sledite označbam za evakuacijo in 
zapustite prostor. Za evakuacijo učencev je odgovoren učitelj, ki se nahaja v 
razredu. Na zbirnem mestu učitelj preveri število učencev razreda in o tem 
obvesti vodstvo šole. Učenci zbirnega mesta ne smejo samovoljno zapustiti. 
V kolikor pride do požara na strehi, ko gorijo fotovoltaični paneli, njihovi 
kabli… je potrebno: 

- takoj poklicati 112, 

- izklopiti stikalo, ki povezuje elektrarno z omrežjem, 
- ne se dotikati fotovoltaičnih naprav, 
- pri gašenju začetnih požarov, uporabiti izključno aparate na prah, 
z vodo lahko gasijo samo gasilci, ki so primerno opremljeni (čevlji, rokavice, 

nepremočljiva obleka) in usposobljeni za gašenje pod napetostjo. 
Izdelal: ZEPT Bojan Zelenko s.p.                                                                  v skladu s SIST/DIN 14096-1 

 

 

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA  
ZA ZAPOSLENE/UČENCE IN OBISKOVALCE 

 

PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
Zaposleni, učenci in obiskovalci morate upoštevati in se ravnati po splošno znanih in sprejetih 
pravilih o požarnem redu, pravilih požarno varnega obnašanja ter upoštevati navodila in 
opozorila zaposlenih, kakor tudi opozorila in navodila, ki so izobešena na vidnih mestih. 
Strogo je potrebno upoštevati, ter opozarjati druge obiskovalce na določila o prepovedi kajenja 
in uporabe odprtega ognja. Uporaba odprtega ognja je dovoljena, kjer tehnološki proces to 
zahteva (npr. kuhinja, učilnica kemije). 
Vsi prostori objekta morajo biti urejeni v skladu s pravili požarne preventive, vklopljene naprave 
in grelniki pa morajo biti stalno pod nadzorom. 
Pri kajenju izven objekta cigaretnih ogorkov ni dovoljeno metati v koše za smeti. 
Odpadke je potrebno odlagati na določeno mesto, potrebno je vzdrževati red in čistočo. 
Prepovedano je prinašanje gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v objekt ter ostalega 
pirotehničnega materiala.  
V prostorih ni dovoljena uporaba prenosnih električnih kuhalnikov, kaloriferjev in peči z odprtim 
plamenom. Izjemoma se le ti lahko uporabljajo po predhodni odobritvi pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom. 
Evakuacijske poti, elektro omarice ter gasilna sredstva, ne smejo biti založena, dostop do elektro 
omaric pa je dovoljen samo pooblaščenim osebam. 
Če opazite pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih sami ne morete odpraviti, takoj obvestite 
odgovorno osebo za požarno varnost ali pooblaščeno odgovorno osebo. 
Po končanem delu je potrebno očistiti prostore ter izklopiti vse električne in druge porabnike, z 
glavnim stikalom, ki niso predvideni za stalno obratovanje. 

 

POSTOPKI IN NALOGE V POŽARU 
Vsak, ki opazi začetni požar, ali opazi, da grozi neposredna nevarnost požara, mora nevarnost 
odstraniti in požar pogasiti z aktiviranjem najbližjega gasilnega aparata, oz. s pomočjo uporabiti 
zidni hidrant, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge (nevarnost elektrike) in s tem ne 
povzroči nepotrebne škode. V primeru neuspešnega gašenja alarmirati najbližje o nastanku 
požara, obvestiti odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
Odgovorna oseba organizira evakuacijo ljudi iz ogroženih prostorov, po najkrajši poti 
(evakuacijski načrt), na prosto v varno območje izven ogroženega območja. 
Požar javiti pristojnim gasilcem na tel. 112. 
Ob nastanku požara oz. če se ta naglo širi, je treba takoj izklopiti električni tok z glavnim 
stikalom, zapreti dovod plina in ostale medije, ki se transportirajo po inštalacijah, odstraniti 
nevarne snovi, ter zapreti okna in vrata, da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja.  
Izogibati se je potrebno vdihovanju strupenih produktov gorenja. 
NAVODILO ZA GAŠENJE (ZA ZAPOSLENE/OBISKOVALCE) 
Dokler nismo ugotovili, kje in kaj gori, ne gasimo v prazno. Gasimo šele takrat, ko smo ugotovili, 
kje je leglo požara in kaj gori! Najprej gasimo predmete oz. snovi, ki najbolj gorijo, nato pa druge, 
ki gorijo z manjšim plamenom. 
Trdne snovi (les, papir, guma in podobno) gasimo z vodo (hidranti) in gasilnimi aparati! 
Vnetljive tekočine (bencin, alkohol, špirit, olje, maziva, …) gasimo z gas. prah., peno s CO2. 
Lahke kovine (aluminij, baker, …) gasimo s suhim prahom in peskom. 
Električne naprave (elektroinštalacije, električne naprave in priprave) PTT naprave in 
računalniško opremo gasimo z gasilnikom na CO2. Gašenje z vodo je lahko smrtno nevarno! 
REŠEVANJE LJUDI IMA PREDNOST PRED GAŠENJEM. 

 

POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
Vsi zaposleni in obiskovalci, morajo pomagati pri odpravi posledic požara, če to zahteva vodja 
gašenja. Odgovorni osebi za požarno varnost je potrebno prijaviti tudi vsak najmanjši pogašeni 
požar, da se odstranijo vzroki, ki bi lahko povzročili večji požar. 
Zavarovati je potrebno rešeno opremo pred krajo in poškodovanjem. 

Uporabljene gasilnike servisirati in po potrebi organizirati požarno stražo.  

 

POGASI ZAČETNI  
POŽAR 



NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA 
HIŠNIKI IN TEHNIČNI KADER 

 
1.Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, 
ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. 

 
V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane 
v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 

 
Delavci šole - tehnični kader so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali 
premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja šole ali pooblaščeno osebo. 

 
V prostorih šole je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer učni in tehnološki 
proces to zahteva; kabinet kemije, kuhinja. Navedeni prostori morajo biti v ta namen posebej urejeni.  
Kajenje je v prostorih šole prepovedano. 

 
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in 
dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred 
požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. 

 
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, 
vedno proste in urejene po predpisih. 
 
2.  Postopki in naloge v požaru 
 
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in za druge.Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi 
sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje  

 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o 
velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
 
Hišnik mora v primeru požara imeti pri sebi vse potrebne ključe in kopijo požarnega načrta, odkleniti 
vse eventualno zaklenjene zasilne izhode, ter pričakati gasilce s požarnim načrtom in jim nuditi 
nasvete glede poznavanja stavbe. 
 
Delavke v kuhinji morajo v primeru požara izključiti plin ter električno napeljavo ter poskušati požar 
pogasiti, če je le ta začeten in v kuhinji. V kolikor opazijo požar v drugih prostorih morajo takoj 
obvestiti tajništvo šole, hišnika oz. gasilce. 
 
Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. Po drugih poteh, če so označene 
neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. 
Za evakuacijo tehničnega kadra je odgovorna oseba vodja kuhinje oz. namestnica. Evakuacija 
tehničnega kadra ne sme ovirati evakuacije učencev iz šole. Na zbirnem mestu vodja preveri število 
oseb tehničnega kadra, ki so se evakuirale iz šole  in o tem obvesti vodstvo šole 

 

3.  Postopki in naloge po požaru 
 
Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru. 
Potrebno je preveriti število evakuiranih učencev in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma 
začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati 
upravo šole. 
Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše. 



 

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA 
OBISKOVALCI ŠOLE 

 
1.Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
 
V objektih šole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki so 
vzdrževane v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. 

 
Obiskovalci šole, so dolžni, da s svojim ravnanjem nenehno skrbijo, da do požara ne pride, o vsaki 
nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje obvestijo tajništvo šole, ravnatelja šole ali 
pooblaščeno osebo. 

 
V prostorih šole je kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedana. Prepovedano je prinašanje 
gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov v šolo ter ostalega pirotehničnega materiala. 
Vsa gasilna oprema mora biti brezhibna, zato naj se jo obiskovalci ne dotikajo ali poškodujejo. 
Uporaba v primeru, ko ni nevarnosti je kazniva ! 
  
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in 
dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred 
požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. 

 
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, 
vedno proste in urejene po predpisih. Parkiranje na teh poteh je kaznivo ! 
 
2.  Postopki in naloge v požaru 
 
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in za druge.Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi 
sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje  

 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o 
velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
 
V primeru evakuacije iz prostorov se morate držati navodil zaposlenih v šoli, ki so pristojni za izvedbo 
in vodenje evakuacije. Ta poteka po načrtu za evakuacijo, oziroma po drugih poteh, če so označene 
neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. 
 
3.  Postopki in naloge po požaru 
 
Potrebno je preveriti število evakuiranih oseb, poročati vodji evakuacije če smo kje v objektu opazili 
še ostale osebe, ki se niso evakuirale, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku 
evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o ugotovitvah obveščati upravo šole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA  
RAVNATELJ(ICA) 

 
1.Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
 
V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, 
ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. Ravnatelj(ica) skrbi, da je 
pogodbeno urejena požarna varnost s strani pooblaščene osebe in serviserjev gasilne opreme. 

 
V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene, vzdrževane in 
pregledane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 

 
Ravnatelj(ica) je dolžan, da s svojim ravnanjem nenehno skrbi, da do požara ne pride, o vsaki 
nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote in 
pooblaščeno osebo. 

 
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in 
dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred 
požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. 

 
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, 
vedno proste in urejene po predpisih. Ravnatelj(ica) šole skrbi, da je izdelan evakuacijski načrt in da 
so poti po tem načrtu proste. Zadolži tudi določene osebe, ki so ji odgovorne za nemoteno izvajanje 
evakuacije zaposlenih in učencev iz šole. 
 

2.  Postopki in naloge v požaru 
 
Ko je obveščena uprava šole o požaru, ravnatelj(ica) šole organizira z internimi sredstvi obveščanje 
ostalih oseb v objektu in obvesti o požaru Center za obveščanje. 

 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o 
velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo, oziroma po drugih poteh, če so 
označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. Ravnatelj(ica) 
organizira evakuacijo tako, da je za evakuacijo otrok je odgovoren učitelj, kateremu so otroci 
dodeljeni glede na urnik. Na zbirnem mestu učitelj preveri število otrok razreda in o tem obvesti 
vodstvo šole oz. ravnatelja(ico), ki mora imeti spiske prisotnih učencev. 
 

3.  Postopki in naloge po požaru 
 
Potrebno je preveriti število evakuiranih učencev in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma 
začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o ugotovitvah 
obveščati pristojne organe. 
 
Evakuirane učence je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA  
ZA KUHARJA 

 
1.Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
 
V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, 
ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. 

 
V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane 
v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 

 
Kuharice ali kuharji so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, 
obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja(ico) šole ali pooblaščeno osebo. 

 
V prostorih kuhinje se lahko uporablja samo ustrezno in pregledano plinsko ter električno instalacijo. 
V primeru požara morajo kuharice takoj ugasniti plin, ki ga uporabljajo in zapreti glavni ventil. Za to 
je zadolžena vodja kuhinje, če pa nje ni pa vsaka kuharica. 
 
Pri kuhanju je potrebno paziti, da ne pride do požara, predvsem vžiga olja in masti. V takem primeru 
je potrebno to takoj pogasiti in o tem obvestiti odgovorno osebo. 
 
Kajenje je v prostorih šole prepovedano. 

 
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in 
dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred 
požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. 

 
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, 
vedno proste in urejene po predpisih. 
 
2.  Postopki in naloge v požaru 
 
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in za druge.Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi 
sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.  

 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o 
velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
 
Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. po drugih poteh, če so označene 
neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. 
Za evakuacijo kuharic je odgovorna oseba vodja kuhinje oz. namestnica. Evakuacija tehničnega kadra 
ne sme ovirati evakuacije otrok iz šole. Na zbirnem mestu vodja preveri število oseb tehničnega kadra, 
ki so se evakuirale iz šole  in o tem obvesti vodstvo šole. 

 
3.  Postopki in naloge po požaru 
 
Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru. 
 
Potrebno je preveriti število evakuiranih otrok in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku 
požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati upravo 
šole. 
Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše. 



 

NAVODILA ZA RAVNANJE ZA PRIMER POŽARA  
ZA UČITELJA(ICO) KEMIJE 

 
1.Preventivni ukrepi varstva pred požarom 
V objektih šole morajo biti pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, 
ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. 

 
V objektih šole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in vzdrževane 
v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 

 
Učitelji(ice) kemije so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, 
obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnatelja(ico) šole ali pooblaščeno osebo. 

 
V prostorih kemije se lahko uporablja samo ustrezno in pregledano električno instalacijo.  
Učitelj je odgovoren za pravilno uporabo plinskih ali špiritnih gorilnikov. Pred pričetkom 
eksperimentalnega dela opozori učence na možnost požara in na ukrepe za preprečevanje in gašenje 
požara.  
 
Poskusi, pri katerih lahko pride do eksplozije ali do razpada aparature, se morajo opravljati v 
posebnem, v ta namen opremljenem prostoru. Pomembno je, da učitelj(ica) kemije ve kako in katere 
gasilne aparate uporabljati v določeni situaciji, če pride do požara. Pri delu z eksplozijsko nevarnimi 
snovmi se morajo uporabljati varovalna očala in če je potrebno tudi druga varovalna oprema. 
 
Potrebno je paziti, da se nevarne snovi shranjujejo v predpisanih omarah, ki so negorljive, nimajo 
dostopa svetlobe in so pod ključem. V omarah morajo biti nastavljeni lovilci, če pride do razlitja 
nevarnih snovi. Dosegljive morajo biti tudi zaščitne rokavice, ki se uporabijo v primeru razlitja. 
 
Kajenje je v prostorih šole prepovedano. 

 
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in 
dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred 
požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. 

 
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih šole morajo biti ustrezno označene, 
vedno proste in urejene po predpisih. 
 
2.  Postopki in naloge v požaru 
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti 
zase in za druge.Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo šole, ta pa z internimi 
sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.  

 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o 
velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o 
ogroženosti človeških življenj. 
 
Začeti je potrebno evakuacijo iz prostorov po načrtu za evakuacijo oz. po drugih poteh, če so označene 
neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena. 

 
3.  Postopki in naloge po požaru 
 
Hišnik skrbi za nadzor požarne straže po požaru. 
Potrebno je preveriti število evakuiranih otrok in ostalih oseb, dobiti izjave o požaru oziroma začetku 
požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh, in o tem obveščati upravo 
šole. 
Evakuirance je potrebno namestiti v primeren prostor ter o situaciji obvestiti starše. 



NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA 

 
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER 

Cankarjeva cesta 10 
9240 Ljutomer 

 
UVOD 

 
V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 
9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora 
lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt 
evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 
objekta. 
 
I. EVAKUACIJA 
 
Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, 
ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da 
iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, 
požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in 
vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije 
seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta. 
 
 
II. SCENARIJ POŽARA 
 

Tokratna vaja evakuacije v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer bo speljana dne __________ ob 
_______ uri in sicer bo scenarij sledeč:     (primer !) 
 
- Zagorelo bo v _________________________________________________________ 
- Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek …) 
- V _____________________________________ je/ni_____ zaposlenih , ____učencev 
- Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig 
- Požar se začne širiti po celotni etaži 
- Požar opazi __________________________________________ 
- Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim 

gasilnikom, ___________________ sproži ročni javljalnik požara 
- Hišnik izklopi  glavno el. stikalo v šoli 
- Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji južni steni šole 
- Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112. 
- Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.  
- Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek…) 

____________________________________________________________________ 
 



III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
- naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe (evakuacijo šole) 

- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob 
morebitnih izrednih razmerah 

- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in 
učinkovita 

 

 

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO 
 

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. 

 
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. 

 

V. EVAKUACIJSKE POTI 
 

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki 
je označeno na evakuacijskem načrtu. 
 
Učencem je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz smeri 
umika po zelenih oznakah za smer umika. 
 
Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila 
ali na lokacijo požara. 
 
Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko 
jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj. 
 
Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev. 
 
Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.  
 
Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji. 
 
Hišnik izključi elektriko (glavno stikalo) in zapre glavno plinsko požarno pipo. 
 
Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev. Preverjanje števila učencev opravi 
vsak učitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije. 
 
 



OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE 

ZGRADBE 
 
V OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se bo dne, ___________, ob ______ uri izvajalo praktično 
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije). 
 
1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
1.1. Naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe. 

1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz 
objekta. 

1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni več 
mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt. 

1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi bila 
evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita. 

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi 
s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb. 

 
2. POTEK VAJE 
 
Vaja bo potekala takole 
Ob dogovorjenem času se z alarmom v šoli in pozivom varnostnika v športni dvorani OŠ Ivana 
Cankarja obvesti o začetku vaje. Na kratko bomo predstavili namen vaje in podali navodila o 
tem, kako naj vaja poteka. Učitelje in učence bomo pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno 
zapuščajo učilnice in se napotijo proti stopniščem, oziroma proti ostalim izhodom. 
 
Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za to 
določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev, s katerimi so bili v učilnicah ob 
začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v učilnice. 
 
Zgradbo najprej zapustite učenci in učitelji iz učilnic, ki so bliže izhodom. Učitelji pri zapuščanju 
učilnic preverite, ali je izstop iz učilnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem, da 
zapustijo učilnico. Sami zaprite učilnico in sledite učencem. 
 
 
 
 

 
V ________________, dne_____________     Ravnatelj: 
 
         ________________________ 
 

 



 

ZAPISNIK O VAJI 
EVAKUACIJE IZ OBJEKTA 

 
 
Objekt: _____________________________________________________________ 

Datum vaje: _________________ 

Ura vaje: ____________________ 

 
Število ljudi, ki so sodelovali pri vaji::_________. 

Lokacija požara (prostor): ____________________________________________________ 

Kako je bil odkrit požar (npr. ime in priimek osebe, sistem za odkrivanje in javljanje požara): 

__________________________________________________________________________________ 

Vzrok za nastanek požara: ____________________________________________________________ 

Vrsta alarmiranja (USTREZNO OZNAČI): 
- vzklik »POŽAR!« PROSIM, VSI VARNO IN MIRNO ZAPUSTITE OBJEKT! 
- zvočna sirena,  
- obvestilo preko ozvočenja po objektih, 
- ročni javljalnik požara, 
- drugo _______________________ 
 

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta je (USTREZNO OZNAČI): 
 

1. V CELOTI USPELO. 
2. USPELO. 
3. DELNO USPELO. 
4. NI USPELO. 

 
Ugotovljene pomanjkljivosti pri izvedbi vaje evakuacije: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Odgovorne osebe za izvedbo evakuacije so bile: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Datum:       Odgovorna oseba za varstvo pred požarom: 

________________      __________________________________ 



NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA 

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM 

Cven 3C 
9240 Ljutomer 

 
UVOD 

 
V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 
9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora 
lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt 
evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 
objekta. 
 
I. EVAKUACIJA 
 
Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, 
ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da 
iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, 
požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in 
vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije 
seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta. 
 
 
II. SCENARIJ POŽARA 
 

Tokratna vaja evakuacije v OŠ Ivana Cankarja PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z 
VRTCEM bo speljana dne __________ ob _______ uri in sicer bo scenarij sledeč: (primer!) 
 
- Zagorelo bo v _________________________________________________________ 
- Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek …) 
- V _____________________________________ je/ni___ zaposlenih, ____učencev/otrok 
- Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig 
- Požar se začne širiti po celotni etaži 
- Požar opazi __________________________________________ 
- Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim 

gasilnikom, ________________________ z vzklikom "POŽAR" obvesti ostale zaposlene 
- Hišnik izklopi  glavno el. stikalo v objektu, 
- Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji vzhodni steni šole 
- Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112. 
- Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.  
- Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek…) 

____________________________________________________________________ 
 



III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
- naučiti učence/otroke in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe/vrtca 

(evakuacija šole/vrtca) 

- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob 
morebitnih izrednih razmerah 

- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole/vrtca čim bolj varna 
in učinkovita 

 

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO 
 

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

2. Iz razreda/igralnic 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/vrtca. 

4. V primeru odmika iz šole/vrtca se poslužujte najkrajših poti, ki so vrisane v evakuacijskem 
načrtu, in je obešen v vsaki učilnici/igralnici. 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/prostoru. 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/otroci 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. 

 
Naloga učiteljev/vzgojiteljev in vodstva šole/vrtca v primeru evakuacije: 
1. V najkrajšem času seznanimo učence/otroke in delavce šole/vrtca 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/vrtca 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/otorke 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/otorke, 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 otrok. 

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

 

V. EVAKUACIJSKE POTI 
 

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki 
je označeno na evakuacijskem načrtu. 

Učencem/otrokom je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz 
smeri umika po zelenih oznakah za smer umika. 

Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila 
ali na lokacijo požara. 

Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko 
jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj. 

Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev. 

Vzgojiteljica  in pomočnica vzgojiteljice, ki se nahajata v posameznih prostorih naj prilagodijo 
smer izhoda glede na navodila ali na lokacijo požara. 

Vzgojiteljice morajo poskrbeti, da se otroci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo prostor 
takrat, ko jo zapusti zadnji otrok, oz. vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice. 

Vzgojiteljica obvezno vzame dnevnik zaradi evidence otrok. 

Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.  

Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji. 

Hišnik izključi elektriko (glavno stikalo) in zapre glavno plinsko požarno pipo. 

Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev/otrok. Preverjanje števila 
učencev/otrok opravi vsak učitelj/vzgojitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije. 

 
 



OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE 

ZGRADBE - VRTCA 
 
V OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVEN Z VRTCEM 
se bo dne, ___________, ob ______ uri izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije 
iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije). 
 
1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
1.1. Naučiti učence/otroke in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe in vrtca. 

1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz 
objekta. 

1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli/vrtcu in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni 
več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt. 

1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole/vrtca so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi 
bila evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita. 

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi 
s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb. 

 
2. POTEK VAJE 
 
Vaja bo potekala takole 
Ob dogovorjenem času hišnik 3x pozvoni z zvoncem in obvesti o začetku vaje. Na kratko bomo 
predstavili namen vaje in podali navodila o tem, kako naj vaja poteka. Učitelje/vzgojitelje in 
učence/otroke bomo pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno zapuščajo učilnice/igralnice in se 
napotijo proti stopniščem, oziroma proti ostalim izhodom. 
 
Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo/vrtec se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za 
to določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev/otrok, s katerimi so bili v 
učilnicah/igralnicah ob začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v 
učilnice/igralnice. 
 
Zgradbo najprej zapustite učenci/otroci in učitelji/vzgojitelji iz učilnic/igralnic, ki so bliže 
izhodom. Učitelji/vzgojitelji pri zapuščanju učilnic/igralnic preverite, ali je izstop iz 
učilnic/igralnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem/otrokom, da zapustijo 
učilnico/igralnico. Sami zaprite učilnico/prostor in sledite učencem/otrokom. 
 

 
V ________________, dne_____________     Ravnatelj: 
 
         ________________________ 



NAČRT PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA 

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA 

Cvetka Golarja ulica 6 
9240 Ljutomer 

 
UVOD 

 
V skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/07 in 
9/11) in 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) mora 
lastnik ali uporabnik objektov, za katere je treba v skladu z omenjenim pravilnikom izdelati načrt 
evakuacije, najmanj enkrat na leto izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 
objekta. 
 
I. EVAKUACIJA 
 
Evakuacija pomeni varen umik vseh ljudi, ki se zadržujejo v ogroženem objektu, na varno mesto, 
ki se imenuje zbirno mesto. Evakuacija je lahko delna ali popolna. Za delno evakuacijo velja, da 
iz objekta umaknemo samo del ljudi. Evakuacijo iz prostorov je treba izvesti ob eksploziji, 
požaru, potresu, delni rušitvi objekta, ki lahko vpliva na varnost zaposlenih, obiskovalcev in 
vseh, ki so v objektu. Ob praktičnem usposabljanju morajo biti vsi udeleženci vaje evakuacije 
seznanjeni z vajo – za to se uporablja pisno obvestilo, ki je sestavni del tega načrta. 
 
 
II. SCENARIJ POŽARA 
 

Tokratna vaja evakuacije v OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA 
ŠOLA CVETKA GOLARJA bo speljana dne __________ ob _______ uri in sicer bo 
scenarij sledeč:     (primer !) 
 
- Zagorelo bo v _________________________________________________________ 
- Vzrok požara bo neznan (el. instalacija, cigaretni ogorek …) 
- V _____________________________________ je/ni_____ zaposlenih , ____učencev 
- Požar se hitro razplamti, ker je veliko papirja in knjig 
- Požar se začne širiti po celotni etaži 
- Požar opazi __________________________________________ 
- Ker se je požar že tako razširil in se hitro razvija, da ga ni več mogoče pogasiti z ročnim 

gasilnikom, ________________________ z vzklikom "POŽAR" obvesti ostale zaposlene 
- Hišnik izklopi  glavno el. stikalo v objektu, 
- Hišnik zapre plinsko požarno pipo na zunanji zahodni steni plinske kotlovnice. 
- Poklicati je treba na pomoč Regijski center za obveščanje na tel. št. 112. 
- Gasilci prostovoljnega gasilskega društva uspešno pogasijo požar.  
- Vzrok za nastanek požara: (napaka na el. inš., plinski inštalaciji, vroča dela, ogorek…) 

____________________________________________________________________ 



III. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
- naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe (evakuacijo šole) 

- preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob 
morebitnih izrednih razmerah 

- ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in 
učinkovita 

 

 

IV. NAVODILO ZA EVAKUACIJO 
 

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. 

 
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. 

 

V. EVAKUACIJSKE POTI 
 

V primeru požara upoštevajte evakuacijski načrt, ki predvideva smer odhoda na zbirno mesto, ki 
je označeno na evakuacijskem načrtu. 
 
Učencem je potrebno razložiti pomen evakuacijskega načrta, uporabo, simbole in prikaz smeri 
umika po zelenih oznakah za smer umika. 
 
Učiteljice in učitelji, ki poučujejo v posamezni učilnici prilagodijo smer izhoda glede na navodila 
ali na lokacijo požara. 
 
Učitelji morajo poskrbeti, da se učenci razvrstijo v kolono po eden in zapustijo učilnico takrat, ko 
jo zapusti zadnji učenec oz. učitelj. 
 
Učitelj obvezno vzame dnevnik zaradi evidence učencev. 
 
Ostali zaposleni pomagajo pri izhodih z usmerjanjem.  
 
Kuharice izključijo vse naprave v kuhinji. 
 
Hišnik izključi elektriko in zapre plinsko požarno pipo na zunanji zahodni steni plinske 
kotlovnice. 
 
Na zbirnem mestu se preveri število zaposlenih in učencev. Preverjanje števila učencev opravi 
vsak učitelj za svoj razred, ki ga je imel ob vaji evakuacije. 
 
 



OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU 
ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ ŠOLSKE 

ZGRADBE 
 
V OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER – PODRUŽNIČNA ŠOLA CVETKA GOLARJA 
se bo dne, ___________, ob ______ uri izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije 
iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije). 
 
1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 
1.1. Naučiti učence in sodelavce, kako je treba opraviti zapustitev šolske zgradbe. 

1.1. Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz 
objekta. 

1.2. Praktično usposobiti zaposlene v šoli in kako ukrepati v primeru požara, ko le tega ni več 
mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako zapustiti objekt. 

1.3. Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz šole so pomanjkljivosti in le te odpraviti, da bi bila 
evakuacija oseb iz šole čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita. 

Za izvedbo vaje evakuacije je zelo pomembno, da jo izvedemo previdno in preudarno, da bi 
s tem preprečili, da bi med vajo prišlo do raznih poškodb. 

 
2. POTEK VAJE 
 
Vaja bo potekala takole 
Ob dogovorjenem času hišnik 3x pozvoni z zvoncem in obvesti o začetku. Na kratko bomo 
predstavili namen vaje in podali navodila o tem, kako naj vaja poteka. Učitelje in učence bomo 
pozvali, naj previdno, umirjeno in urejeno zapuščajo učilnice in se napotijo proti stopniščem, 
oziroma proti ostalim izhodom. 
 
Vsi, ki bodo zapustili šolsko zgradbo se bodo zbrali na šolskem športnem igrišču oz. na za to 
določenem mestu. Tam bodo učitelji preverili prisotnost učencev, s katerimi so bili v učilnicah ob 
začetku vaje. Po končani vaji se bodo vsi zbrani vrnili nazaj v učilnice. 
 
Zgradbo najprej zapustite učenci in učitelji iz učilnic, ki so bliže izhodom. Učitelji pri zapuščanju 
učilnic preverite, ali je izstop iz učilnic prost. Ko se prepričate, da je tako, dovolite učencem, da 
zapustijo učilnico. Sami zaprite učilnico in sledite učencem. 
 
 
 
 

 
V ________________, dne_____________     Ravnatelj: 
 
         ________________________ 
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