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OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA 
IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA 

 
 
 

V vašem objektu se bo v torek, 26. oktobra 2021 izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje 
evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije). Termin vaje evakuacije je naveden v 
spodnji tabeli. 
 
 
Objekti, datum in ura vaje evakuacije: 

 

Objekti TEHNOLOŠKEGA PARKA 
LJUBLJANA BRDO 

Datum vaje 
evakuacije 

Ura vaje 
evakuacije 

Objekti tehnološkega parka Ljubljana Brdo 26.10.2021 
med 8:30 in 13:00 

uro 
 

 
1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE 
 

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

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

 
 
2. DODATNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 
 

Med vajo evakuacije se je potrebno držati naslednjih navodil za preprečevanje širjenja okužbe z 
virusom COVID-19: 
- Vaje evakuacije se lahko udeležijo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal. 
- Obvezna je uporaba zaščitnih mask.  
- Vzdržujete varnostno razdaljo vsaj 1,5 m. Pri umikanju na zbirno mesto ne hitite in spoštujte 

varnostno razdaljo do drugih oseb. 
- Po vpisu v evidenčni list oziroma zaključku vaje evakuacije si razkužite roke in se vrnete v 

svoje delovne prostore (se ne zadržujte na zbirnem mestu).   
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3. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA - POTEK VAJE 
EVAKUACIJE 

 
Prosimo, da odgovorne osebe posameznih poslovnih subjektov v objektu ali pooblaščene osebe, 
seznanite sodelavce o pomenu vaje.  
 

Ob v tabeli določeni uri za vaš objekt bo sprožena alarmna sirena, ki bo obvestila o pričetku vaje 
evakuacije.  
 

Vsi zaposleni boste umirjeno in previdno zapustili svoje delovne prostore in se umaknili iz objekta 
po označenih smereh evakuacije (umika) proti evakuacijskim izhodom na evakuacijsko zbirališče, 
kjer se nahaja znak za zbirno mesto (lokacija zbirnega mesta pri vaji evakuacije za vaš objekt je 
označena v priloženi grafični prilogi na naslednji strani).  
 
Ko boste zapuščali svoje delovne prostore za seboj zaprite vrata. Za izvajanje evakuacije iz višjih 
nadstropij, ne uporabljajte dvigala, temveč uporabite stopnišče. 
 
Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (pri upravniku) bodo 
spremljali potek evakuacije ter usmerjali zaposlene k evakuacijskim izhodom in skupaj z 
zaposlenimi zapustili objekt. 
 
Vaše interne odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki so 
določene v vašem podjetju, naj enako usmerjajo zaposlene in stranke k evakuacijskim izhodom 
in skupaj z zaposlenimi zapustijo objekt. 
 
Poudarek vaje evakuacije bo na pregledu ustreznosti vgrajenih sistem aktivne požarne zaščite ter 
tehničnih naprav opreme v zgradbi, ki vplivajo na evakuacijo. 
 
Na evakuacijskem zbirališču, se bo preverjala prisotnost oseb, ki so se udeležile vaje evakuacije, 
s podpisov v evidenčni list. Prosimo, da se vsi udeleženci vaje evakuacije vpišete v evidenčne 
liste, ki so po zakonodaji obvezni. 
 

V kolikor boste med vajo evakuacije opazili kakšno nepravilnost, lahko na to opozorite 
operativnega upravnika ali pooblaščeno osebo.  
 
Po zaključku vaje evakuacije se vrnete v svoje prostore in nadaljujete z delom. 
 
 
4. GLAVNE DOLŽNOSTI ODGOVORNIH OSEB POSLOVNIH SUBJEKTOV 
 
Glavne dolžnosti odgovornih oseb posameznih poslovnih subjektov so: 
- sprejme požarni red in druge splošne akte s področja varstva pred požarom. 
- poskrbi, da se delavci redno in nemoteno udeležujejo izobraževanj in usposabljanj s področja 

varstva pred požarom v skladu z zakonodajo, 
- določi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
- opozori zaposlene na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s požarnim varstvom, 
- obvesti upravnika o vsaki pomanjkljivosti in o vsakem pojavu, ki lahko ogrozi požarno varnost 
- opravlja druge dolžnosti v zvezi z varstvom pred požarom. 
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5. LOKACIJA ZBIRNIH MEST ZA VAŠ OBJEKT 
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Priloga 1: NAVODILO ZA UKREPANJE V PRIMERU EVAKUACIJE ALI POŽARA 
 
Zaposleni so dolžni ob evakuaciji iz objekta (alarmnem 
znaku): 

• Voditi in usmerjati evakuacijo morebitnih obiskovalcev v 
objektu.  

• Umakniti se po označenih smereh evakuacije iz objekta 
do zbirnega mesta na prostem. (lokacija zbirnega mesta 
je označena na načrtih evakuacije). 

• Ob zapuščanju delovnih prostorov v katerem se nahajajo 
za seboj zapreti vrata in okna. Vrat se ne sme zaklepati! 

• Preprečevati paniko in neprimerno vedenje, vzdrževati 
disciplino. 

• Upoštevati navodila odgovornih oseb, varnostne službe, 
vodje gasilcev oziroma vodje intervencije. 

 
Če je lokacija požara na mestu, kjer umik ni mogoč po običajni poti, je potrebno smer izhoda prilagoditi glede 
na situacijo (npr. skozi okno…). V primeru, da je oseba ujeta v objektu in se ne more evakuirati na prosto 
mora ob oknu nase opozoriti z glasnimi vzkliki. 
 
Prostor je potrebno se zapustiti v koloni. V primeru slabe vidljivosti je potrebno hoditi ob steni. Na poti umika 
se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob evakuaciji predstavljale oviro za varen 
prehod na zbirno mesto.  
 
Za izvajanje evakuacije iz višjih nadstropij, se ne sme uporabljati dvigala, temveč stopnišče. 
 
Ob požaru se ni dovoljeno zadrževati v neposredni bližini ogroženega objekta zaradi nevarnosti padcev 
predmetov in stekla ter morebiti parkiranih avtomobilov, ki bi lahko postali eksplozivno telo, če jih zajame 
ogenj. Zadrževanje ob objektih tudi ni dovoljeno zaradi onemogočanja intervencije gasilcev. 
 
Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so dolžne: 

• Voditi in usmerjati prisotne v objektu k evakuacijskim izhodom ter poskrbeti za čim hitrejši umik iz objekta. 

• Če je potrebno, se posluževati vseh razpoložljivih gasilnih naprav, ki se nahajajo na izhodni poti umika 
iz objekta. 

• Med in ob zaključku evakuacije preveriti ali so vsi zaposleni in stranke zapustili ogrožene dele objekta, 
razen tistih, ki sodelujejo pri gašenju (za kontrolo evakuacije gostov skrbijo zaposleni oziroma odgovorne 
osebe). 

• Po potrebi izklopiti električni tok v objektu oziroma ogroženem delu objekta (glavno stikalo), 

• Zapreti glavno plinsko pipo v kolikor je nevarnost vžiga ali eksplozije plina. 

• Preveriti številčno stanje oseb, ko se vsi prisotni umaknejo iz objekta in se zberejo na evakuacijskem 
zbirališču, pri tem pa jim pomagajo zaposleni. 

• Sporočiti vodji intervencije, v kolikor se ugotovi da kateri izmed zaposlenih oziroma prisotnih v objektu 
manjka. 

• Operativne enote opozoriti na morebitne nevarnosti ter z njimi sodelovati pri razjasnitvi vzrokov požara, 
varovanju objekta in odstranjevanju posledic požara. 

 
Naloge in odgovornosti zaposlenih za ravnanje po požaru: 

• Zagotoviti je potrebno požarno stražo, ki mora trajati toliko časa, dokler obstaja nevarnost za ponovni 
vžig. 

• Prostor je potrebno temeljito prezračiti ter odstraniti posledice požara. 

• Pred uporabo je potrebno preveriti delovanje električnih naprav in delovnih sredstev pred ponovnim 
zagonom. 

• Po požaru se je dovoljeno vrniti na delovno mesto požara šele po dovoljenju odgovorne osebe. 

• Uporabljena sredstva za začetno gašenje je potrebno usposobiti za ponovno uporabo, 

• Vodji intervencije je potrebno posredovati potrebne podatke za sestavo poročila o intervenciji ob požaru 
ali eksploziji. 

• Odgovorna oseba mora izpolniti evidenčni list o požaru. 

• na delovna mesta se je dovoljeno vrniti šele po dovoljenju vodstva oziroma druge odgovorne osebe. 
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Priloga 2: NAVODILO ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV Z ROČNIMI GASILNIMI 
APARATI 

Z ročnim gasilnikom na prah lahko gasite: požare trdnih snovi (razred A), požare vnetljivih tekočin 
(razred B), požare vnetljivih plinov (razred C), požare naprav pod električno napetostjo. 

Gasilniki na CO2 niso namenjeni za gašenje požarov razreda A (trde gorljive snovi). Uporabljamo pa 
jih za gašenje električnih naprav do 1000V, vnetljivih tekočin in plinastih snovi. Še posebej so primerni 
za gašenje naprav, ki so občutljive na prah (računalniki, serverji, naprave...) ter prostorov, kjer ne želimo 
imeti ostankov gasilnega sredstva. V primeru namestitve v prostore, kjer se pričakuje požar razreda A, 
morajo biti prisotne tudi druge vrste gasilnih aparatov. 

Način aktiviranja posamezne vrste gasilnika je simbolično prikazan na nalepki z navodili, ki je nalepljena 
na vsakem gasilniku.  
 

Aktiviranje gasilnika na prah s stalnim tlakom 

 
 

Aktiviranje gasilnika na CO2 
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Pravilno gašenje z gasilnikom 
 

 
 
SEZNANITE SE Z LOKACIJO GASILNIKOV, ki so najbližje vašemu delovnemu mestu. Lokacije 
postavitve gasilnikov v vašem objektu so prikazane tudi v načrtih evakuacije. 
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Priloga 3: NAVODILO ZA UPORABO NOTRANJIH MOKRIH HIDRANTOV 
 
Tip hidranta: poltoga gumijasta cev, premera 25 mm in dolžine od 30 m, ki je zvita na kolutu 
(euro hidrant), ročnik D s šobo 6 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka. 
 
 
Gašenje: 

- izvlečemo cev 
- odpremo ventil za vodo  
- približamo se požaru 
- odpremo ročnik na cevi in prilagajamo curek 
- razpršen curek ima boljši hladilni učinek in manjšo porabo vode 
- poln curek ima daljši domet in večjo moč 

 
 
Notranji hidrant je namenjen za gašenje začetnih požarov. V kolikor nastane požar večjih 
dimenzij, ga ne gasite in takoj zapustite objekt. 
 
Pozor, pri gašenju naprav pod napetostjo s hidrantom, obstaja nevarnost električnega udara. 
Poslužujte se raje gasilnih aparatov na CO2 ali prah ali pa upoštevajte zadostno varnostno 
razdaljo.  
 
 
 

 
 
SEZNANITE SE Z LOKACIJO HIDRANTOV, ki so najbližje vašemu delovnemu mestu. Lokacije 
postavitve hidrantov v vašem objektu so prikazane tudi v načrtih evakuacije. 
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Priloga 4: KAKO GASITI POŽAR V PROSTORU MOTORJA VOZILA? 
 
Če v vozilu opazite dim ali vonj po zažganem, ki lahko nakazujeta požar v avtu, vozilo takoj zaustavite. 
Potnikom pomagajte, da čim prej zapustijo vozilo. S pripravljenim gasilnikom poiščite mesto nastanka 
požara.  Gasilnik aktivirajte po navodilih proizvajalca. Gasiti začnite tako, da curek gasilnega sredstva 
usmerite v jedro požara, dokler ne ugasne. 
  
Plameni pa hitro zajamejo večje površine vozila, saj se ogenj zelo hitro širi po lahko gorljivih umetnih 
materialih. Takrat gašenje z gasilnikom ne bo več uspešno. Tako razvit požar je zahtevna naloga tudi 
za gasilce. 
 
Če je požar v prostoru motorja vozila, najprej pokrov motorja samo nekoliko priprite. Nikoli ne dvigajte 
pokrova motorja. Če bi nenadoma dvignili pokrov motorja, bi v predel gorečega motorja dovedli veliko 
količino zraka. To lahko povzroči hitro napredovanje gorenja, možnost poškodbe oseb in večjo 
materialno škodo. Ko odkrijete žarišče, začnite z gašenjem tako, da skozi režo priprtega pokrova 
izpraznite približno tri četrtine vsebine gasilnika. Zaprite pokrov in počakajte nekaj sekund. Pokrov spet 
počasi odprite in preverite, če je ogenj pogašen. Če ni, postopek ponovite. 

 

 
 
 
 

Pripravil: 
KOMPLAST d.o.o., Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani 

 

 


