
Načrt evakuacije iz šolske stavbe na Gosposvetski cesti 4 
 
V primeru požara, potresa ali kakšne druge nevarnosti, ki lahko ogrozi človeška življenja, je 
potrebno šolsko stavbo čim prej izprazniti. Z evakuacijo začnemo takoj, ko slišimo alarmni 
zvok oziroma, ko opazimo nevarnost, ki ogroža življenja. Takoj obvestimo ostale ljudi v 
zgradbi in pokličemo pomoč (gasilce). 
 
Evakuacija poteka hitro in brez panike. Iz razreda gre najprej učitelj, ki je odgovoren za red, 
sledijo mu učenci v koloni po eden; pri tem ne rešujejo ničesar in ne izgubljajo časa z 
oblačenjem in iskanjem oblačil ter drugih osebnih predmetov. 
 
Učenci in učitelji se iz kletnih prostorov umaknejo skozi zadnja šolska vrata – odprejo obe 
vratni krili, ki ostaneta odprti, dokler se šola ne izprazni – na prosto ter naprej na šolsko 
igrišče. 
 
Iz pritličja se umikajo skozi glavna šolska vrata na prosto, pri čemer morajo učitelji, ki so prvi 
na cestišču, ustaviti promet in omogočiti ostalim varen prehod preko ceste in naprej na 
varno, ter določiti učence, ki bodo držali odprta glavna in nihajna vrata (dežurna učenca). 
Iz prvega nadstropja se umikajo učenci, učitelji in ostalo osebje skozi oba izhoda. 
Iz drugega nadstropja se umikajo v koloni po eden po levi strani stopnišča skozi glavna vrata. 
Iz tretjega nadstropja se umikajo v koloni po eden po desni strani stopnišča skozi zadnja 
vrata na varno. 
Če uhaja plin in evakuacija skozi zadnja ali glavna vrata ni več možna, se umaknejo v najvišje 
nadstropje; zaprejo vrata učilnic, odprejo okna in počakajo na reševalce. 
 
Evakuacija je končana, ko so vsi zapustili šolsko zgradbo. 
 
Načrt evakuacije iz šolske stavbe na Smetanovi ulici 18 
 
V primeru požara, potresa ali kakšne druge nevarnosti, ki lahko ogrozi človeško življenje, je 
potrebno šolsko stavbo čim prej izprazniti. 
 
Z evakuacijo začnemo takoj, ko slišimo alarmni zvok, oziroma neprekinjeno zvonjenje 
ročnega zvonca, s katerim strokovni delavec ali dežurni učenec ročno zvoni od tretjega 
nadstropja do pritličja. 
 
Evakuacija poteka hitro in brez panike. Iz razreda gre najprej učitelj, ki je odgovoren za red, 
sledijo mu učenci v koloni po eden; pri tem ne rešujejo ničesar in ne izgubljajo časa z 
oblačenjem in iskanjem oblačil ter drugih osebnih predmetov. 
 
Učenci in učitelji iz prvega in tretjega nadstropja se umikajo po levi strani stopnišča skozi 
glavni (edini) vhod na prostor med šolo in Smetanovo ulico, učenci in učitelji iz drugega 
nadstropja se umikajo po desni strani stopnišča skozi glavni (edini) vhod na prostor med šolo 
in Smetanovo ulico. 
 
Evakuacija je končana, ko so vsi zapustili šolsko zgradbo. 


