
 

 

 

 

Evakuacija 2016 

POŽAR NA OŠ DRAGOTINA KETTEJAILIRSKA BISTRICA PETEK, 30 SEPTEMBER 2016 

PETEK, 30. 9. 2016 

Vaja se je pripravila na podlagi predpostavke, da je v petek, 30. 9. 2016 ob 9.45 v učilnici 
kemije med eksperimentalnim delom prišlo do nesreče in posledično do požara. Učilnica se 
nahaja v 2. nadstropju šole.  
Posledica nesreče so: 

- požar v 2. nadstropju, 
- možnost razširitve požara na celoten objekt šole in sosednje stavbe telovadnice;  
- ogroženi osebi (učitelj in učenec), ki se zaradi poškodb nista mogla evakuirati iz 

učilnice in stavbe. 
 

Vaja je bila organizirana kot tehniški dan, z njo smo želeli preveriti zmogljivosti ukrepanja ob 

tovrstnih nesrečah. Hkrati je služila kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih 

deležnikov  v organizacijsko in kompleksno sliko v čim bolj realnih razmerah. Zahtevala je 

usklajene aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od samega zaznavanja nesreče, 

obveščanja in aktiviranja, dostopov do območja nesreče, organiziranja in izvajanja reševalnih 

in drugih aktivnosti. Najzahtevnejše aktivnosti v vaji so namenjene prav procesom ukrepanja 

šole vključno z oskrbo udeležencev v nesreči. 

Vajo so organizirali: 

1. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, 6250 Ilirska Bistrica; 
2. Prostovoljno gasilsko društvo PGD ILIRSKA BISTRICA; 
3. Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostava Postojna/ReCO; Kolodvorska 5 
4. KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje. 
 

 

 

 

 



Na vaji so sodelovali: 

1. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, 6250 Ilirska Bistrica; 

2. Prostovoljno gasilsko društvo PGD ILIRSKA BISTRICA; 

3. KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje; 

4. Klub vodnikov reševalnih psov Postojna, Ulica Vilka Kledeta 3, 6230 Postojna 

5. Civilna zaščita Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250  Ilirska Bistrica; 

6. Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RK Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 28, 6250 Ilirska Bistrica; 

7. Policijska postaja Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica, 

9. Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Postojna/ ReCO Postojna-klic v sili 112. 

 

V krasnem jesenskem dopoldnevu so si učenci lahko ogledali predstavitve pred šolo: 

1. 

 Prihod gasilcev / pred šolo, pripravo na akcijo in napad, reševanje ter izstop iz šole s 

ponesrečenci; 

 Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RK Ilirska Bistrica oskrbijo 

ponesrečence in prikažejo postopke TPO/temeljne postopke oživljanja; 

2. 

 Prikaz reševanja z reševalnimi  psi  na igrišču šole  ter predstavitev dela vodnikov s psi 

reševalci; 

3. 

 Gasilci so prikazali eksplozijo z gašenjem ter  razlago vzrokov in posledic; 

 Gašenje olja z gasilnimi aparati (s prahom) je  vsem učence pognalo kri po žilah in jih silno 

veselilo. 

 

4 .  

Na dvorišču so se po postajah predstavili še z vozili, opremo, rekviziti, propagandnim materialom, 

drobnimi nagradami še: 

 POLICIJSKA POSTAJA ILIRSKA BISTRICA/ PREDSTAVITEV POLICIJSKEGA KOMBIJA-MARICE TER 

OPREME; 

 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PGD ILIRSKA BISTRICA /PREDSTAVITEV OPREME; 



 CIVILNA ZAŠČITA OBČINE ILIRSKA BISTRICA; 

 KLUB VODNIKOV IN  REŠEVALNIH PSOV POSTOJNA; 

 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IZPOSTAVA POSTOJNA/ RECO POSTOJNA-KLIC V SILI 

112; 

 EKIPE PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE, RK ILIRSKA BISTRICA. 

 

 

Akcijo smo zaključili optimistično, saj smo vsi prisotni v šoli slišali opozorilo za umik in se tudi vsi varno 

zbrali na igrišču pred šolo. Tudi drugi del akcije je bil zanimiv, kar dokazujejo fotografije, ki jih je 

dokumentiral Matevž Sakelšek. 

Jesenska evakuacija 2016 je uspešno za nami! 

 

Ekipa za pripravo načrta: 

Anica Brožič, Heda Vidmar, Suzi Avsec, Ljubo Zatković, Ester Juriševič 

 


