
Varstvo pred požarom – BTC d.d. – POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG 

Upravnik:         Ljubljana, 05.12.2018 

 

BTC PROP, BTC d.d. 

Šmartinska cesta 152 

1000 Ljubljana 

 

Objekt:  

 

POSLOVNI OBJEKT  

ŠMARTINSKA CESTA 130 

1000 Ljubljana 

 

 

 

PREDMET: ZAPISNIK O IZVEDBI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA (VAJE EVAKUACIJE) 

ZA POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG, AGROKOMBINATSKA 

CESTA 2, LJUBLJANA 
 

 

1.0 Osnove za izvedbo vaje evakuacije so sledeči predpisi: 

 

Zakon o varstvu pred požarom ( Ur. list RS št. 3/07, 83/12 ), Pravilnik o požarnem redu ( Ur. 

list RS št. 52/07, 34/11, 101/11 ) in Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje 

ukrepov varstva pred požarom ( Ur. list RS št. 31/11). 

 

Na podlagi 7. odstavka 35. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ul RS, št. 3/07, 83/12) in po 

zahtevah 11. člena Pravilnika o požarnem redu upravitelj, lastnik ali uporabnik objekta za 

katerega se je izdelal načrt evakuacije in požarni načrt in v katerem se lahko nahaja več ko 

100 uporabnikov objekta, organizira praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz 

objekta ob požaru ter o tem voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe 

usposabljanja. 

 

2.0 Splošna organizacija evakuacijske vaje 

 

Vajo evakuacije za poslovno upravni center ZALOG na naslovu AGROKOMBINATSKA 

CESTA 2, 1000 Ljubljana, se organizira po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo za 

izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom podjetja BTC d.d.  – Leon Žvajker, iz podjetja 

GASILKO d.o.o (pooblastilo št. 8450-66/2012-2-DGZR) in skrbnikom poslovnega objekta 

g. Gregor Cerar – BTC PROP.  

 

PROGRAM IZVEDBE : 
 

3.0 Namen in cilji usposabljanja: 

 

• predhodno morajo uporabniki poslovnih prostorov zagotoviti usposabljanje zaposlenih 

iz Varstva pred požarom – odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje 

evakuacije.  
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• z vajo evakuacije se pouči zaposlene v objektu, kako je treba opraviti zapustitev 

zgradbe (po označenih poteh na določeno zbirno mesto za objektom). 

• preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev 

zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah (naloga varnostne službe in skrbnika 

objekta) 

• ostalo; ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija poslovnega 

objekta čim bolj varna, učinkovita in uspešna. 

 

 

4.0. Organizacija internega usposabljanja ( nosilci in izvajalci):  

 

Dolžnosti uporabnikov poslovnih prostorov je, da določijo znotraj svoje interne organizacije 

odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije in organizirajo 

usposabljanje zaposlenih iz Varstva pred požarom).  

 

Usposabljanje odgovornih oseb izvede v sklopu rednih usposabljanj iz področja požarne 

varnosti kot narekuje Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 03/07, 83/12 ) in 

Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ( Ur. list 

RS št. 32/11, 62/11) 

 

 

5.0. Naloga odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanja evakuacije 

 

Odgovorna oseba za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije mora v primeru  požara 

biti predhodno usposobljena za gašenje začetnega požara in za usmerjanje toka evakuacije na 

evakuacijsko zbirališče – zbirno mesto pred objektom. V prostorih poslovnega objekta, mora 

biti teh oseb več, oziroma v vsaki izmeni vsaj po ena oseba. Po pravilniku mora te osebe  

imenovati odgovorna oseba posameznega podjetja in na ta način določiti koliko odgovornih 

oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije potrebuje.  

 

Izvajalec vaje evakuacije pripravi evidenčni list prisotnosti zaposlenih na vaji evakuacije, v 

katerega se udeleženci vaje podpišejo in je priloga tega zapisnika. 

 

6.0. Obveščanje o evakuacijski vaji 

 

Skrbnik poslovnega objekta skupaj z uporabniki poslovnega objekta določi ustrezen datum 

izvedbe vaje in uro, ter pisno obvesti varnostno službo in vse odgovorne osebe v podjetjih 

posameznega poslovnega objekta. 

 

7.0  Potek evakuacije na evakuacijsko zbirališče  

 

Dne 05.12.2018  smo ob 16:02 pričeli z obveščanjem uporabnikov poslovno upravnega centra 

ZALOG o pričetku izvedbe delne evakuacije (na praktičnem usposabljanju niso sodelovale 

odgovorne osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije in zaposlene ter 

uporabniki v trgovini SPAR), zato tudi nismo sprožili ročnega javljalnika v poslovnem 

objektu, ki bi aktiviral zvočno alarmiranje preko naprave za javljanje požara. Odgovorne 

osebe za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije in vsi zaposleni, ter uporabniki 

poslovnega objekta, ki so sodelovali na vaji evakuacije pričnejo z evakuacijo vseh oseb 

(uporabnikov) iz objekta. Vsi udeleženci vaje so zapustili prostore skozi evakuacijske izhode 

in se zbrali na zato določenem zbirnem mestu (na ploščadi pred objektom). Po kratkem uvodu 
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in razlagi pomena vaje evakuacije in naloge zaposlenih v primeru požara je potekal še 

praktični prikaz gašenja začetnega požara z ročnimi gasilnimi aparati, ki so nameščeni v 

poslovnem objektu. 

 

Ob zbiranju se je posredovala lista udeležencev na vaji evakuacije, v katero so se vpisali vsi 

prisotni. 

 

8.0. Evidentiranje udeležencev na evakuacijskem zbirališču in priprava zapisnika 

 

Vsi udeleženci vaje evakuacije so se podpisali v evidenčni list o udeležbi. 

 

Izvajalec vaje evakuacije po končani vaji evakuacije izdela uradni zapisnik o izvedbi 

evakuacijske vaje.  

 

ZAPISNIK : 
 

9.0. zapisnik 

 

Vaje evakuacije se je udeležilo 6 oseb, ki so navedene in podpisane v evidenčnih listih, ki so 

priloga tega zapisnika. 

Vajo smo pričeli ob 16:02, nakar so se vsi udeleženci vaje evakuacije uspešno in mirno zbrali 

na zato določenem zbirnem mestu – ob 16:05 

Čas evakuacije celotnega objekta je znašal 3 minute minut. Vajo smo zaključili ob 16:35.  

 

Vsi udeleženci so razumeli pomen vaje se evakuirali po označenih evakuacijskih poteh in se 

mirno zbrali na zbirnem mestu, ter sodelovali pri praktičnem prikazu gašenja začetnega 

požara z ročnimi gasilnimi aparati. 

 

Ob zaključku vaje evakuacije, smo ugotovili: 

• Zaposleni niso imeli nobenih drugih pripomb ali opazili pomanjkljivosti za uspešno 

izvedeno vaje evakuacije v primeru požara ali druge nesreče. 

 
 

10.0. Utrinki iz vaje evakuacije: 

 

Prihod udeležencev na zbirno mesto: 
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Prikaz gašenja začetnega požara z gasilnikom na plin (CO2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz gašenja začetnega požara z gasilnikom na prah (ABC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava: GASILKO d.o.o., Meljska cesta 83, 2000 Maribor  

   (pooblastilo št. 8450-66/2012-2-DGZR)   

   

___________________________ 

          

 Leon Žvajker, univ. dipl. inž. str. 


