
 

Slovensko združenje za požarno varstvo 

 

 
 

vabi na usposabljanje 

za varna vroča dela po licenci SPEK 

 

 

 

Usposabljanje bo v četrtek, 12. septembra 2019 od 8. do 16. ure v Gasilski brigadi Ljubljana, Vojkova c. 19. 

 

Vroča dela so najpogostejši vzrok večjih požarov in požarov na gradbiščih, še posebej v času sanacij objektov. 
 

Kaj so vroča dela? 
Vroče delo imenujemo vrsto dela z uporabo odprtega plamena ali drugega izvora toplote in uporabo orodja, ki tvori iskre, 
kar predstavlja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije. Vroče delo ni samo plamensko električno varjenje, ampak 
tudi lotanje, segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje in rezanje z brusnimi 
in rezalnih ploščami, vroče lepljenje in drugo. 
 

Požare zaradi vročih del lahko dokazano zmanjšamo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem vseh, ki so 
vključeni v te delovne procese. V delovnem procesu običajno sodelujejo izdajatelj dovoljenja za vroče delo, izvajalci 
požarne straže in delavci, ki opravljajo določeno vroče delo (npr. varilci, hidroizolaterji, krovci, inštalaterji ipd.). Načrtovalci, 
izvajalci in nadzorniki morajo biti sposobni prepoznati tveganja, oceniti nevarnosti v določenih situacijah, razumeti vsebino 
in zahteve predpisov, standardov in druge tehnične dokumentacije. To lahko dosežemo z usposabljanjem za vroča dela 
in doslednim spoštovanjem zahteve po dovoljenjih za vroča dela. 
 

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo smo uvedli usposabljanje po licenci finskega nacionalnega združenja 
SPEK. Licenca za vroča dela je pogoj za delo na deloviščih na Finskem in drugih skandinavskih državah. 
 

Usposabljanje traja 8 ur, vključno z odmori. 
 
Vsebina usposabljanja: 
– varno izvajanje vročih del, 
– odgovornost in obveznosti, 
– tveganja pri vročih delih v različnih delovnih okoljih, 
– varnostni ukrepi v različnih delovnih okoljih, 
– ukrepanje v primeru nezgode, 
– praktični prikaz in izvedba gašenja, vaje, 
– zaključni izpit, pregled vprašanj in zaključek usposabljanja.  

 

 

Udeleženci usposabljanja prejmejo gradivo, ki ga lahko uporabljajo pri pisanju zaključnega izpita. 
Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. 
Vsi, ki bodo uspešno opravili preizkus znanja, prejmejo poleg licence SPEK (veljavnost 5 let) tudi 
certifikat CFPA-E Hot Work. 

 

Kotizacija: 185,00 EUR + DDV = 225,70 EUR na osebo. Člani SZPV, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci 
imajo 5% popust pri prijavi. Zanje je kotizacija 175,75 EUR + DDV = 214,42 EUR. Pri prijavi za znižano ceno priložite 
izjavo o članstvu v gasilski organizaciji. 
Cena zajema udeležbo na usposabljanju, gradivo, postrežbo s prigrizki in napitki med odmorom ter potrdilo o udeležbi, v 
primeru opravljenega preskusa znanja tudi licenco SPEK (kartica) ter certifikat CFPA-E.  
 
 

http://www.spek.fi/In-English/Education/Safety-Card-


 

 

Plačilo kotizacije 
Kotizacijo plačate po potrditvi prijave oziroma najkasneje do ponedeljka 9. 9. 2019 na transakcijski račun organizatorja - 
Slovenskega združenja za požarno varstvo št. SI56 0201 3001 3837 160, odprt pri NLB, d.d. Kot sklic navedite davčno 
številko svojega podjetja. Če potrebujete predračun, prosimo, navedite ob prijavi. Račun vam bomo izstavili po dogodku.  
Skrajni rok za morebitno odjavo udeleženca (obvezno v pisni obliki; velja tudi elektronska oblika) je 9. 9. 2019. V 
nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru odpovedi usposabljanja vrnemo vplačane kotizacije v celoti. 
 

Dodatne informacije dobite pri vodji usposabljanja Gašperju Golobu, e-mail: gasper@szpv.si, oziroma na naslovu 
organizatorja: Slovensko združenje za požarno varstvo, Dimičeva 19, 1000 Ljubljana. 
 

 

Prijavnica na usposabljanje za požarnovarna vroča dela po licenci SPEK – HOT WORK 
Četrtek, 12. 9. 2019. Lokacija: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana 

Podjetje / ustanova  / društvo:  

 

ID za DDV:  

Naslov:  Kraj in pošta:  

E-mail:  Kontaktna GSM:  

 

Na usposabljanje prijavljamo naslednje udeležence*: 

Ime in priimek 1. udeleženca:  

 

E-mail:  

GSM: 

Ime in priimek 2. udeleženca:  

        

E-mail:  

GSM: 

Ime in priimek 3. udeleženca:  

        

E-mail:  

GSM: 

Ime in priimek 4. udeleženca:  

        

E-mail:  

GSM: 

 

*Zaželjeno je, da pri prijavi navedete področje dela kandidata za licenco (npr. koordinator na gradbišču, delovodja, 
varilec, monter inštalacij, restavrator, gasilec, izvajalec požarne straže, pooblaščena oseba za varstvo pred požarom, 
nadzornik del, varnostni inženir, zavarovalničar ali podobno): 
 

 

 

 
Po potrjeni prijavi s strani organizatorja oz. najkasneje do 9. 9. 2019 bomo plačali kotizacijo na transakcijski račun 
Slovenskega združenja za požarno varstvo. 
 

Datum: _______________________                    Kraj: __________________________________________ 
  
Podpis odgovorne osebe: ____________________________________   Žig 

mailto:gasper@szpv.si

