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Vroča dela (hot work): 

• vse vrste varjenja, 

• varjenje hidroizolacije,  

• rezanje (plamensko, z rezalko, ...) 

• brušenje, 

• spajkanje itd. 

PLAMEN, ISKRA, TOPLOTA 

Tveganja: 

• prenos žarečih delcev na gorljiv material, 

• tlenje in vžig materiala na nedostopnih 

mestih; odvisno od vrste vročih del, 

materialov, ki se jih pri vročih delih 

uporablja ali obdeluje, materialov v 

prostoru ali okoli mesta, kjer se izvajajo 

vroča dela ter toplote, ki se sprošča med 

izvajanjem vročih del. 

Vir: http://www.rapidonline.com 

Vir: Matti Orrainen, SPEK, Finska, iz predavanja na seminarju  

Vroča dela: kako zmanjšati število požarov in požarno škodo, maj 2011 
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Večji požari zaradi vročih del 

Požar v obratu Galvane, Gorenje, 3. september 2000 

Vir: PGD Vinska gora 

Požar v večstanovanjski stavbi, Domžale, 26. oktober 2013. Vir: Valerija Skok, Feniks 2  

Požar v skladišču Mercator, Zalog, 12. maj 2015. Vir: Gasilska brigada Ljubljana  

Požar v doživljajskem parku Vulkanija, 10. december 2014. 

Vir: GZ Grad 



Predpisani ukrepi? 

 
 Zakon o varstvu pred požarom 

Povzeto besedilo 37. člena (o požarni straži pri vročih delih): 

Požarno stražo mora organizirati kdor vari, uporablja odprt plamen 

ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za 

požar in ni posebej prilagojen za ta opravila. 

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja 

gasilstvo, v primerih vročih del pa tudi za gašenje usposobljene osebe, 

če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano 

požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. 

 Pravilnik o požarnem redu 

Požarni red je temeljni organizacijski dokument s katerim 

lastnik/uporabnik uredi varstvo pred požarom v podjetju oz. 

posameznem objektu. 

 Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva 

pred požarom  

Med obveznostmi delodajalca do zaposlenih je tudi usposabljanje za 

gašenje usposobljenih oseb. Določila so splošna. 
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Kdo je vključen v pripravo in  

izvedbo vročih del? 
 

 

Izdajatelj dovoljenja za izvajanje vročih del je oseba, ki izda dovoljenje 

za izvajanje vročih del. Ta oseba je lahko pooblaščena oseba za 

izvajanje ukrepov varstva pred požarom oz. druga s strani odgovorne 

osebe pooblaščena oseba. 

 

Izvajalec vročih del je delavec, ki izvaja vroča dela na stalnih ali 

začasnih deloviščih, je za to usposobljen in to usposobljenost izkazuje 

z veljavnim certifikatom. 

 

Izvajalec požarno preventivnih ukrepov je oseba ali več oseb, ki 

skrbijo za izvajanje požarnopreventivnih ukrepov pred, med in po 

izvajanju vročih del. Fizično izvajanje požarnopreventivnih ukrepov 

med in po izvajanju vročih del imenujemo požarna straža. 
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Predstavitev finskega modela certificiranja 
  

 SPEK – The Finnish national rescue association 

 Bogate izkušnje usposabljanja - Preko 1, 5 milijona usposabljanj 

 Usposabljanje izvajalcev = manjše število požarov zaradi vročih del 
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 Izbira na podlagi pregleda stanja na trgu in dosedanjih izkušenj 

 Dovršen sistem usposabljanja 

 Daje konkretna in kvalitetna navodila izvajalcem vročih del in požarne straže 

 Visoka kakovost vsebine/gradiva za izobraževalne seminarje 

 Veljavnost licence v Sloveniji in skandinavskih državah 

Predstavitev finskega modela certificiranja 
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 Trajanje: enodnevni seminar 

 Praktični del – delo na poligonu in v simuliranemu delovnemu okolju 

 Pisni del izpita – poteka v predavalnici 

 Skupine od 15 do največ 30 oseb 

 Veljavnost licence – 5 let 

 Razpisani termini in lokacije usposabljanja objavljeni na spletni strani SZPV-ja 

 



Kontakt 
Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) 

info@szpv.si, piu@szpv.si 

www.szpv.si 9 
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