
OBISKOVALCI VRTCA 

 
1. PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM  
 

1.1. SPLOŠNI UKREPI:  
 kajenje je v okolici objektov vrtca in v prostorih vrtca prepovedano,  
 uporaba odprtega ognja je prepovedana, če niso za uporabo zagotovljeni vsi požarno varnostni 

ukrepi, 
 uporaba dodatnih grelnih teles (kalorifer, ipd) po prostorih ni zaželena. V kolikor se uporablja 

električna grelna telesa morajo biti le – ta pregledane in preizkušene v skladu z navodili 
proizvajalca; biti morajo (električna grelna telesa) toplotno izolirane in nameščene tako, da ob 
pravilni uporabi ne morejo povzročiti požara. Ob odhodu se morate prepričati, da je naprava 
izklopljena ter da se ohlaja na primernem mestu (na mestu, kjer ne more priti do požara zaradi 
vnetja gorljive snovi, tkanine itd.), 

 zagotoviti, da so gasilni aparati in hidranti dostopni in prosti ter na predpisanih mestih in višini ter 
označeni z ustreznimi nalepkami, 

 da se v objektih organizacije uporabljajo priprave, opremo in druga sredstva za varstvo pred 
požarom, ki je vzdrževana v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev, 

 zagotoviti, da so hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto kot evakuacijske poti vedno prehodni, 
prosti in dosegljivi, 

 omogočajo, da so poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih vedno proste in očiščene, 
 odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti – s strani 

pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala, 
 da so vsa čistila ter, lepila ter druge nevarne snovi (bencini, laki, razredčila…) shranjene v 

minimalnih količinah, v zato namenjenih prostorih. Pri skladiščenju in delu z njimi je potrebno 
upoštevati navodila proizvajalca, ki so za posamezno snov določena,    

 za priklop električnih naprav se ne sme uporabljati poškodovanih priključnih kablov, vtičnic, 
vtikačev,  

 orodja, ki iskrijo uporabljajo na posebej urejenih mestih ali prostorih, kjer ni gorljivih ali 
vnetljivih snovi, 

 vsi zaposleni s svojim ravnanjem nenehno skrbijo, da do požara ne pride, o vsaki nepravilnosti, ki 
ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestijo ravnateljico ali vodjo enote. 

 
1.2. SPECIFIČNI UKREPI so: 

 v vrtec ne prinašajo gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov ali ostalega 
pirotehničnega materiala 

 
2. POSTOPKI IN NALOGE OB POŽARU 

 
2.1. Splošni postopki in naloge 
Če opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije ali če opazi požar, mora nevarnost odstraniti 
oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora 
takoj obvestiti najbližjo gasilsko enoto, center za obveščanje 112 ali policijsko postajo 113. Obvestilo o požaru 
mora vsebovati:  

 kdo sporoča o požaru (ime in priimek ter telefonsko številko, od koder kličete) 

 kje gori (točen naslov gorečega območja) 

 kaj gori (goreča snov) 

 obseg požara 

 ali so ogroženi tudi ljudje 

 
2.2. Specifični ukrepi 

 upošteva navodila za evakuacijo  

 
3. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 

 javi se vodstvu vrtca,   

 poroča o morebitnih zaostalih osebah v objektu.   

 
 
 
 
 
 
 


