
Dne 20.9.2022 se je skladno z zakonodajo izvajalo praktično usposabljanje za 
izvajanje evakuacije, ki ga pogovorno imenujemo tudi kot vaja evakuacije. Vaja 
evakuacije se izvaja 1x letno. 
 

Namen vaje evakuacije je, da se dijaki in delavci šole seznanijo z evakuacijskimi 
potmi, evakuacijskimi izhodi in lokacijo zbirnega mesta. Zbirno mesto je označeno 
z znakom. 

 
Znak za zbirno mesto 

 
Vaje evakuacije so potekale po naslednjem razporedu: 
09:15 objekti B, C in D; 
09:45 objekt A; 
10:55 objekti MIC; 
17:00 objekt DIJAŠKI DOM. 
 

Vse vaje evakuacije so bile nenapovedane. Med vajo se je opazovala izvedba in 
pri tem je bilo ugotovljeno, da je namen vaje bil dosežen. 

 

Evakuacija je potekala s primerno hitrostjo, evakuacijske poti in izhodi so bili prosti 
in evakuirane osebe so se zbrale na zbirnem mestu. 

 

Kako izvesti uspešno evakuacijo? 

Ko opazite požar ali drugo nevarnost oz. ko je sprožen alarm (sirena) se takoj 
pričnejo postopki za evakuacijo in sicer: 

1. Učitelj stopi iz razreda ter na hitro ugotovi stanje (viden dim, ogenj …) ter 
določi pot umika (levo, desno …) in to pove dijakom in dijakinjam. 

2. Okna v razredu se zaprejo, dijaki se umikajo iz razreda po poti, ki jo je določil 
učitelj. Torbe in drugi predmeti se pustijo v razredu. 

 
Učilnica po evakuaciji 

 
3. Učitelj šteje dijake, ki zapuščajo razred, preveri, če so vsi zapustili razred, 

zapre vrata razreda ter se umika za dijaki in jih usmerja po evakuacijskih 
poteh vse do zbirnega mesta. 

4. Evakuacija mora potekati s primerno hitrostjo, ne tečemo. 



5. Za evakuacijo se lahko uporabijo vse evakuacijske poti, tudi zunanja stopnišča 
in vsi evakuacijski izhodi. Ne uporabljate dvigala. Seznanite se z načrti 
evakuacije, ki so nameščeni po hodnikih. Pomagajte vsem, ki so pomoči 
potrebni. 

 
Načrt evakuacije na hodniku. 

 
6. Ko zapuščate stavbo čim prej sprostite izhod. Za vami so še osebe, ki se želijo 

evakuirati. 

      
Sprostite izhod iz stavbe. 

 
7. Na zbirnem mestu razred z učiteljem ostane skupaj, učitelj ponovne prešteje 

dijake. 
8. Na izbirnem mestu se poroča, če je katera oseba pogrešana oz. se ni uspela 

evakuirati (na primer invalid na invalidskem vozičku). Poroča se gasilcem, ko 
le ti prispejo do objekta. 

9. Na zbirnem mestu je potrebno sprostiti poti za intervencijska vozila. 

    
Intervencijska pot mora biti prosta. 

 
 
Dijak in dijakinja: uporabi se moška spolna oblika, mišljena pa sta oba spola. 
Učitelj, učiteljica, profesor, profesorica: uporabi se moška spolna oblika, mišljena pa sta oba spola. 


