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Z A P I S N I K 

o provedenoj vježbi evakuacije i spašavanja 

 

 

Dana 18. siječnja 2021. godine provedena je vježba evakuacije i spašavanja u objektu Učenički dom 

Ivana Mažuranića, Zagreb, Trg A., I. i V. Mažuranića 12, s ciljem uvježbavanja radnika i učenika za 

pravilno i sigurno postupanje pri provođenju evakuacije iz ugroženih prostora. 

U vježbu evakuacije i spašavanja uključeni su svi radnici i učenici koji su se popodne u 14,15 sati 

nalazili u Učeničkom domu Ivana Mažuranića. 

Vježba evakuacije i spašavanja izvedena je sukladno smjernicama važećeg i prihvaćenog Plana 

evakuacije i spašavanja (od 3. ožujka 1999. godine), te sukladno članku 60. Zakona o zaštiti na radu 

(NNRH br. 59/96, 94/98, 114/03, 86/2008 i 75/2009). 

Scenarijem vježbe (u slučaju potresa) određen je početak te završetak evakuacije prostora u učeničkom 

Domu Ivana Mažuranića. 

Planirana je i izvedena potpuna evakuacija osoba iz svih prostora. 

Alarmiranje je provedeno pomoću alarmnog zvona smještenog na katovima u Učeničkom domu Ivana 

Mažuranića. 

Popis voditelja i članova ekipe za evakuaciju 

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA 

Redni 
broj 

Ime i prezime Radno mjesto Status Potpis 

1. Danijela Benko Jurela odgajateljica voditelj  

2. Željka Hrvoj pedagoginja član  

 

Redni 
broj 

Ime i prezime Radno mjesto Status Potpis 

1. Zlatko Čota domar voditelj  

2. Zdenka Golub portir član  



 

Analiza 

Vježba evakuacije je u cijelosti uspjela. Sve osobe su uspješno evakuirane iz predmetnih prostora U 

Učeničkom domu Ivana Mažuranića na vanjski siguran prostor (zborno mjesto – park na 

Mažuranićevom trgu). 

Svi putovi evakuacije, stubišta i izlazi su u potpunosti u funkciji, slobodni i prohodni, bez izraženih 

ograničenja kretanja. 

Svi uređaji za uzbunjivanje i rasvjetu evakuacijskog puta radili su ispravno. 

Sve pisane i slikovne oznake evakuacijskog puta i izlaza su postavljene funkcionalno, te omogućuju 

pravilnu evakuaciju iz ugroženih prostora. 

 

 

U Zagrebu 19. siječnja 2021. godine 

 

 

                 Ravnatelj 

       Mladen Martinec, prof. 


