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PLAN EVAKUACIJE DJECE I RADNIKA ZA VRIJEME IZVANREDNOG 

SLUČAJA ILI DOGAĐANJA 

 
1. UVOD 
 

Ovim planom evakuacije i spašavanja (u daljnjem tekstu:Plan) utvrđuju se mjere i postupci 
provođenja evakuacije i spašavanja djece i drugih osoba u Dječjem vrtiću Maslačak (u daljnjem 
tekstu:Vrtiću), u slučaju nastanka izvanrednog događaja koji može ugroziti zdravlje i život u građevini 
vrtića. 
 
Plan se sastoji od tekstualnog dijela i grafičkog dijela 
Tekstualni dio sadrži : 

• Procjenu ugroženosti 
• Broj osoba na lokaciji 
• Postupke pri nastanku izvanrednih događaja 

• Provedbu evakuacije i spašavanja 

• Mjesta okupljanja nakon evakuacije  

• Oprema za evakuaciju 

• Voditelji evakuaciji 

• Prijelazne i završne odredbe 

 

Grafički dio sadrži: 

• Zone evakuacije s ucrtanim smjerovima kretanja i evakuacijskim izlazima 

 

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom planu: 

Evakuacija je organizirano napuštanje radnih prostorija i prostora zbog nastupanja izvanrednog 

događaja. 

Spašavanje je pružanje pomoći osobama koje same ne mogu napustiti prostore vrtića. 

Iznenadni događaji koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenika su požar, eksplozija, istjecanje 

opasnih tvari, potres, olujno nevrijeme. 

Evakuacijski put je posebno izveden put koji vodi od točke u građevini do vanjskog izlaza iz objekta. 

Izlaz je dio puta za izlazak iz građevine koji osigurava siguran izlazak na slobodan prostor izvan zgrade 

Mjesto okupljanja je sigurno mjesto koje voditelj evakuacije i spašavanja odredi na otvorenom mjestu 

u slučaju iznenadnog događaja u građevini. 

 

Dječji vrtić «Maslačak» Krapinske Toplice, Toplička 34 smješten je u samostalnom objektu s 

prostorom koji je u jednoj razini (razini zemlje), glavnim prilazom stepenicama: prilaz iz ulice Toplička 

ulica i parkirališta, sa sporednim prilazom: za kolni prilaz i dostavu sa stražnje strane objekta iz ulice 

Zagorski put  i pristupom gospodarskom dijelu objekta iz ulice Zagorski put. 

 

 

 



 

2. PROCJENA UGROŽENOSTI 

 

U iznenadnim okolnostima u građevini na navedenoj lokaciji vrtića moguće su posljedice: 

 

Iznenadni događaj Kod zatečenih osoba  Na građevini 

-požar 

-eksplozija 

-istjecanje opasnih tvari 

-potres 

-olujno nevrijeme 

 

 

 

 

 

 

 

-otežana evakuaciji 

-panika 

-ozljede 

-opekline 

-trovanja 

-gušenje 

-smrt 

-oštećenje ili uništenje instalacija, opreme,  

građevine 

-urušavanje dijela građevine 

-kvarovi na instalacijama 

-prekid energetskih instalacija 

-prekid komunikacije 

-onečišćenje okoliša  

-prodor slivnih voda 

 

Opasnosti koje se mogu pretpostaviti na objektu mogu biti: požar, potres, eksplozija i ostale 

nepredviđene i iznenadne  opasnosti (vremenske ili izvanredna događanja). 

Vrtić svoju djelatnost obavlja a samostalno i ona obuhvaća rad s djecom od jedne godine do polaska 

u školu. Vrtić ima pet skupina u objektu koji je bio namjenski građen. Prostor je izgrađen od čvrste betonske 

građe i nema vlastitog skloništa. Izlaz iz objekta  u slučaju opasnosti je izlaz na dvorište vrtića izlaznim 

putovima  kroz kupaonska vrata prema dvorištu ili ukoliko su djeca u PVN izlaz je na vanjsko stubište kroz 

glavni izlaz na Topličku ulicu. 

U slučaju evakuacije djeca se izvode na prostor igrališta/ dvorišta, a ukoliko je taj prostor ugrožen u 

dogovoru s općinom Krapinske Toplice naći će se nužni smještaj. 
 
 

Za slučaj nastanka navedenih događaja potrebno je : 

• Osigurati stalnu prohodnost evakuacijskih putova i izlaza za siguran prolaz 

• Znakovima uza evakuaciju imati označene evakuacijske putove i izlaze iz zgrade 

• Imati zadužene osobe za evakuaciju 

• Provesti praktične vježbe evakuacije najmanje u dvije godine 

 

Procjena ugroženosti od požara 
Vrtić je Razvrstan u IV  kategoriju ugroženosti od požara od strane nadležne Policijske uprave Krapinsko 
Zagorske  rješenjem od 20.09.2007. Prema odredbama rješenje vrtić je educirao djelatnika Jasnu Vdović 
Nožak za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara (uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova od 
26.08. 2008.) 

Uzroci požara i izvori zapaljenja: 

Mogućnosti požara kojeg bi uzrokovale prirodne sile su male jer objekt ima gromobransku instalaciju koja 

se u zakonskim rokovima atestira. Izvori požara mogu nastati u kuhinji, plinskoj kotlovnici i na 

instalacijama. 

Uzroci mogu biti u samozapaljenju i kvaru aparata, na električnim instalacijama. Opasnost od eksplozije 

gorivih tvari postoji u kuhinji, koja raspolaže električnim i plinskim kuhalima. Do požara može doći ukoliko 

se nepravilno rukuje sa štednjacima. Kuharica i pomoćna kuharica imaju položen higijenski minimum, 

protupožarni tečaj i edukaciju iz zaštite na radu. 



Spremačice rukuju s perilicom, sušilicom  i glačalom koja su ispravna i redovito se po potrebi servisiraju, ne  

može se  isključiti mogućnost nastajanja požara na tim aparatima. 
 

Mjere zaštite od požara. 

*prostorije u kojima borave djeca 

Zabranjuje se upotreba kuhala i grijalica sa otvorenim otpornicima. Nije dozvoljen rad sa zapaljivim 

tekućinama i plinovima. 
 

*kuhinja 

Pažnju posvetiti paljenju plina i struje na štednjacima. Držanje upaljivih tekućina u kuhinji nije dozvoljeno. 

Aparati se moraju po potrebi isključivati iz struje i svakodnevno rutinski provjeravati  

Svaka sumnja u ispravnost aparata mora se prijaviti domaru ili ravnatelju. Odgovorna osoba je kuharica, 

odnosno osoba koja ju zamjenjuje. 
 

*pranje rublja i glačanje 

Potrebno je pridržavati se uputa za rad s aparatom i kvar je potrebno odmah prijaviti.  

*električne instalacije 

Električne instalacije se moraju redovito održavati. Pristup ne smije biti dostupan djeci. Razvodne kutije 

moraju biti zatvorene. Zabranjuje se postavljanje improviziranih električnih vodova. Utičnice i osigurači 

trebaju se održavati u ispravnom stanju. Domar je zadužen za promjenu osigurača i popravke. Električne 

instalacije ispituju ovlaštena pravna osoba. 

 

Dužnost domara kod požara 
 

U slučaju požara domar nastoji lokalizirati požar s ostalim radnicima sve do dolaska vatrogasne jedinice. 

Surađuje u donošenju procjene ugroženosti od požara i daje sugestije za protupožarnu zaštitu. Redovito 

kontrolira ispravnost aparata i hidranta. 
 

Bez obzira na vrijeme nastanka požara svi radnici vrtića dužni su sudjelovati u gašenju požara, sve do 

dolaska vatrogasne jedinice, kada se stavljaju na raspolaganje vodstvu jedinice. 

 

EVAKUACIJSI PUTOVI , IZLAZI I MJESTO OKUPLJANJA: 

• Izlazi i izlazni putovi moraju uvijek biti prohodni. Naročito treba paziti da evakuacijski putovi u 

jedinicama za boravak djece budu uvijek pregledni , otvoreni i maksimalno sigurni bez zapreka 

(izlaz iz sanitarnog čvora na dvorište objekta), te se na istima zabranjuje odlaganje bilo kakvih 

prepreka. 

• Ti su izlazi u vrtiću otvoreni tijekom cijelog ranog dana od 6,00 do 19,30 sati i moraju biti vidljivo 

označeni oznakom ili natpisom. 

• Vrata na izlazima moraju biti pravilno zaokrenuta prema vanjskom izlazu. 

• Svi putovi zadovoljavaju zakonske odredbe širine puta, preglednost, odgovarajuću rasvjetu i panik- 

rasvjetu i ne smiju se ničim smanjivati. 

• Sve karakteristike građevine odgovaraju sigurnosnim standardima, posjeduju panik -rasvjetu koja se 

automatski uključuje nestankom električne energije. 

 

Mjesto okupljanja evakuiranih i spašenih osoba izvan objekta (MO) 

• MO 1 – slobodna površina ispred jedinica skupina na dječjim igralištima. 

• MO2 – slobodan prostor na parkiralištu ili stražnjem ulazu dječjeg vrtića u Zagorskom putu. 

Voditelj evakuacije na licu mjesta po potrebi procjenjuje i druga mjesta okupljanja. 

Nakon evakuacije svi zaposlenici, djeca i druge osobe moraju: 



• Mirno sačekati daljnje upute i naređenja 

• Ne smiju stvarati naknadnu paniku 

• Ne smiju se razilaziti i odlaziti bez dopuštenja 

• Ne smiju se vraćati u građevinu dok ne dobe dozvolu 

• Treba utvrditi jesu li sva djeca na broju  

• Ako nedostaju djeca ili zaposlenici potrebno je poduzeti akcije spašavanja 
 
3. BROJ OSOBA KOJI SE NALAZE U LOKACIJI 
 

Na lokaciji dječjeg vrtića svakodnevno se nalazi 19 zaposlenika raspoređeno u radu u smjenama i 
rasporedu koji se utvrđuje Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića Maslačak kao i tjednim 
rasporedom  zaposlenih . 

U objektu boravi 103 djece u redovnom programu u dobi od 1-7 godine života, raspoređeno u 5 
odgojnih skupina. Svakodnevno se djeca evidentiraju u Evidencijske liste prisutne djece. 

U vrtiću borave i djeca kraćih programa predškole raspoređene prema  Godišnjem planu i programu za 

tekuću pedagošku godinu. U vrtiću se mogu naći i roditelji djece korisnika programa . 

POPIS RADNIKA:  

1. FORT DUBRAVKA 

2. VRBANEC MARIJA                                                   
3. JASNA VDOVIĆ- NOŽAK 

4. MARIJA BOGOJEVIĆ 

5. MELITA TKALČEVIĆ  

6. ZRINKA KRALJIĆ  

7. BRANKA ANIĆ 

8. NINA LJUBIČIĆ 

9. KATARINA LONČAREK BEDNJANEC 

10. NIKOLINA ĐURĐAN 

11. MATEJA ŽILIĆ- voditelj računovodstva 

12. LIDIJA BEDNJANEC 

13. ANDREJA LESKOVAR 

14. ANITA SVAŽIĆ 

15. ANITA TIŠLJER 

16. MIRICA PONGRAC - kuharica 

17. KATICA CEROVEC - ravnateljica 

18. KRISTIJAN ZVER – zdravstveni voditelj 

Osoba zadužena za rad u kotlovnici: Silvestar Fučkar – zaposlenik Općine Krapinske Toplice do 

zapošljavanja domara, po zapošljavanju domara tu ulogu preuzet će zaposlena osoba na poslovima 

domar. 
 
 
   4. POSTUPCI PRI NASTANKU IZVANREDNIH DOGAĐAJA  

Svaka osoba koja se nalazi u dječjem vrtiću dužna je svaku potencijalnu opasnost detektirati i postupiti 

prema ovom protokolu ukoliko dođe do izravne opasnosti za zdravlje ili život djece i odraslih u objektu. 

 

POŽAR 

• Ugasiti požar ako je to moguće bez opasnosti za sebe i druge. 

• Gašenje požara  evakuaciju i spašavanje izvršiti istovremeno ako zatečeno stanje to omogućuje a ako 

ne prvo provoditi evakuaciju i spašavanje. 



• Ukoliko se požar odmah ne ugasi zvati vatrogasnu postrojbu na 193 i li centar 112. 

• Udaljiti djecu što dalje od požarišta , zatvoriti sva vrata između požara i vlažnim krpama    spriječiti 

prodiranje dima u prostorije, ako je moguće otvoriti prozore i privući pozornost na sebe vikanjem ili 

mahanjem  kroz prozor. 

• Goruće odjevne predmete gasiti dekom ili valjanjem po podu. 

• Korištenje vode u svrhu ohlađivanja smije se koristiti samo nakon pouzdanog isključivanja struje  u 

zgradi na glavnom prekidaču na ulazu u vrtić. 

• Nakon zatvaranja ventila ispred mjesta propuštanja plina pristupiti gašenju. 

       

EKSPLOZIJA 

• Po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje  

• Obavijestiti nadležne službe s davanjem što više podataka o eksploziji i prisutnim opasnostima 

• Napustiti ugroženi prostor izvan zone moguće opasnost 

                               

NEKONTROLIRANO ISTJECANJE OPSNIH TVARI 

• Žurno evakuirati sve osobe iz ugroženog prostora u vanjski 

• Zatvoriti ventile za prekid istjecanja opasne tvari i zabrtviti po potrebi mjesto ispuštanja 

• Otvaranjem vrata i prozora prozračiti prostorije i mjesta u blizini istjecanja opasnih tvari  

        

POTRES 

• Kod prvih podrhtavanja tla sačuvati prisebnost i pokušati s djecom napustiti građevinu prema planu 

evakuacije 

• Kod snažnog podrhtavanja tla ostati unutar građevine i skloniti djecu na sigurnija mjesta ispod stola, 

nosivog zida bez stakla 

• Nakon potresa napustiti zgradu na najsigurniji način,ako se ostane pod ruševinama zvati u pomoć 

lupanjem čvrstim predmetom po građevini , instalacijama. Ukoliko ste pokretni pomoći drugima ali ne 

micati teško povrijeđene. Isključiti struju , plin i vodu ako je to moguće bez opasnosti . 

        

OLUJNO NEVRIJEME  

• Kod pojave olujnog nevremena skloniti se na sigurne dijelove građevine o odmaknuti od prozora , 

vrata i prozore unaprijed zatvoriti. Po potrebi isključiti iz pogona električne instalacije 

 

 



       IZVANLOKACIJSKE OPASNOSTI 

• Na znak opasnosti za izvanlokacijske opasnosti potrebno je uključiti radio. Pratiti  priopćenja medija o 

mjerama koje treba poduzeti  mjere zaštite za djecu i zaposlenike isključiti po potrebi instalacije koje 

mogu izazvati opasnosti. Temeljem procjene poduzeti sve mjere za sigurnost svih osoba u objektu. 

 

 

5. PROVEDBU  EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA  

 

Dojavljivanje : 

Otkrivanje i dojavu požara i drugih opasnosti na objektu, opremi i instalacijama vrše svi zaposleni. 

Dojavu  obavljaju ravnateljici osobno , telefonom ili osobi koja je educirana za evakuaciju:Jasna Vdović  Nožak.,  

koje će procijeniti daljnje potrebne mjere (dojave , uzbunjivanje, pozivanje vanjskih službi) 
 
Uzbunjivanje 
Zapovijed za uzbunjivanje daje ravnateljica ili osoba koja je osposobljena za evakuaciju. Obavještavanje u 
slučaju elementarnih nepogoda koje mogu zadesiti vrtić daje se putem znakova za uzbunjivanje ili ih daje 
ravnatelj, ili osoba koja je prva uočila prijeteću nepogodu, (požar) ili glasnim povikom EVAKUACIJA. 
U slučaju opasnosti  poziv se upućuje na broj:  112 

Ukoliko nema ravnatelja odmah se ga obavještava na mobitele koji su objavljeni  na vidljivom mjestu.  

Ravnatelj o nastalim događajima obavještava :   

Služba za sustav  112- potrebne nadležne službe 

Općinu Krapinske Toplice 232-267 

Svi radnici educirani su na rad za siguran način ,imaju obuku protupožarne zaštite i upoznati su s načinom 

pružanja prve pomoći. 
 
 

Evakuacija 

Na znak uzbune zadatak i obaveza svih radnika je prvenstveno evakuacija djece na sigurno mjesto,a zatim se 

pristupa otklanjanju opasnosti i spašavanju imovine. 
 
 
Evakuacija djece provodi se jedanput u dvije godine u cilju vježbanja postupka jer obzirom na karakter 

djelatnosti (odgojno -obrazovna ustanova) i dob djece učestalije vježbe mogle bi negativno djelovati na 

emocionalno stanje djece. Evakuacija djece mora se provoditi smireno bez izazivanja panike i gužve kod 

izlaza . Jedan odgojitelj ili spremačica trebaju izaći na dvorište ispred odgojnih jedinica na sigurnoj 

udaljenosti i primati djecu a drugu ih moraju mirno u redu slati van. 

Ukoliko nema vremena za presvlačenje djece u obuću i jakne potrebno je hitno izaći s djecom bez obzira na 

odjeću. 

Djeca se evakuiraju kroz sve izlaze na dvorište iz jedinica dnevnog boravka na terase ili na stražnji izlaz 

prema ulici Zagorski put za zaposlenike u gospodarskom  traktu  . 

  

Putovi evakuacije ovisiti će o mjestu nastanka opasnosti u samom objektu.  

• Osoba koja prva uoči požar ili potrebu evakuacije zbog drugih opasnih situacija isključuje glavnu 

električnu sklopku na glavnom ulazu u vrtić pritiskom na crveno tipkalo.  

• Dovod plina u kuhinji i na vanjskom mjeraču plina i sklopku za struju u kotlovnici na ulaznom zidu 

kod vrata u kotlovnicu isključuje domar ili osoba koja prva stigne i vidi opasnost.  

• Sve osobe zaposlene u vrtiću upoznate su s mjestom isključivanja struje.  



• Nakon toga spremačice i svi zaposleni  pomaže pri zbrinjavanju djece i uzimanju rezervne količine 

pitke vode i hrane ukoliko je dostupna. 

• Sklanjanje vrijednosne arhive provodi ravnatelj nakon sklanjanja svih osoba iz objekta na sigurno 

mjesto. 
 
 
 
6. ZBORNA MJESTA NAKON EVAKUACIJE 
 

Provođenje evakuacije od posebnog je značenja za djecu i radnike . U mirnodopskim uvjetima vrši se na 

način:  

A-evakuacija s mjesta nesreće iz radnih prostorija u dvorište (MO-1  MO-2) 

B-evakuacija/prelokacija kada su uništene neke od prostorija vrtića i odlazak u privremeni smještaj 
 
Zborna mjesta nakon evakuacije su dvorišni prostori dječjeg vrtića udaljeni što dalje od objekta ili ako je 
opasan prostor igrališta djeca vrtića će se izvesti na parkiralište dječjeg vrtića  a jaslica u Zagorsku ulicu. 
Prelokaciju djece dogovoriti će vrtić  u suradnji s Osnivačem Općinom Krapinske Toplice  i prema potrebi s  
druge službe zadužene za sigurnost. 
 
 
7. OPREMA ZA EVAKUACIJU 
 
Oprema za evakuaciju sadrži :  

• ormarić hitne pomoći, 
• sanitetsku opremu, 
• lopata, 
• kliješta,  
• čekić,  
• džepne svjetiljke na baterije,  
• zviždaljaka,aluminijske ljestve, 
• električarski alat 
  

Ukoliko opasnost nije neposredna i postoji mogućnost uzet će se imenici djece, rezervna prehrana 
(keksi,kruh) i po mogućnosti pitka voda, topla. 

8. VODITELJ EVAKUACIJE 

Postupkom evakuacije rukovodi ravnatelj - Katica Cerovec ili educirani odgojitelj za provođenje evakuacije 

Jasna Vdović Nožak. 

 

Dubravka Fort, SSS, medicinska sestra  , zadužena je za organizaciju prve pomoći.  

Zdrastveni voditelj Kristijan Zver, bacc. sestrinstva  zadužen je za pružanje 

prve pomoći. 

Svi zaposleni dužni su sudjelovati u evakuaciji na miran i staložen način , bez 

panike  uz maksimalan trud, tako da u što kraćem roku djeca izađu iz objekta.  
 
 
9. POSTAVLJANJE ZNAKOVA ZA EVAKUACIJU 
 
Radnici su dužni upoznati se s ovim planom, mjestima gdje se nalaze aparati za gašenje ,vrstama i načinom 

gašenja , te načinom evakuacije i njihovom ulogom u evakuaciji. 
Znakovi za uzbunjivanje nalaze se na oglasnoj ploči na ulazu u objekt. Na hodnicima su raspoređeni na 
vidljivom mjestu evakuacijski planovi i jasne oznake za izlaze. 
 

 



10 . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Svi zaposleni moraju se upoznati s ovim Planom i provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije 
godine na građevini. Praktičnu vježbu provodi se s djecom na način da djeca u što kraćem vremenu napuste 
prostore Vrtića. To je potrebno da u slučaju nastanka neposredne opasnosti po život i zdravlje mogu 
poduzeti sve mjere i provesti sve postupke u skladu sa svojim znanje kako bi opasnost otklonili  ili smanjili. 
 
Ovaj plan stupa na snagu  osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči. 
 
 
 
 
                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća: 
                                                                                        Dubravka Fort 
 
 
Ovaj plan objavljen je na Oglasnoj ploči Vrtića dana  i stupa na snagu  
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            Ravnateljica : 
                                                                       Katica Cerovec, dipl. defektolog 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prilozi 
1. Znakovi za uzbunjivanje 
2. Voditelji Evakuacije 
3. Tlocrt i izlazni putevi objekta  
                    
 
 
 
Voditelji evakuacije i spašavanja 
1. Katica Cerovec   
2. Jasna Vdović Nožak 
 
 
 
 
 
Sve izmjene redovito unositi. 


