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Priloga 1: Preventivni protipožarni ukrepi pri požarno 
nevarnih dejavnostih 

Dejavnosti, kot so varjenje, rezanje, spajkanje, segrevanje, žganje barve, taljenje, 
uporaba odprtega plamena, brušenje ipd. na zgradbah in predvsem pri popravilih, so 
skoraj vedno povezane z nevarnostjo požara. Mislite na naslednje: 
- gorljiv material se lahko zaradi prenosa toplote vname, četudi se nahaja za negorljivo 

oblogo (malta, azbestni cement, pločevina itd.); 
- kanali, jaški, cevovodi, podkonstrukcije tal in podobni votli prostori pospešujejo širjenje 

požara. 

Da bi lahko pravilno ravnali, si zato najprej skrbno oglejte delovno mesto in njegovo 
okolico, pri nalogodajalcu pa se pozanimajte o morebitnih posebnih nevarnostih. 

Pred pričetkom dela je potrebno: 
- preveriti, če naprave brezhibno delujejo, ter premišljeno določiti mesto varilne oziroma 

rezalne naprave, da bi se lahko po potrebi odklopil dovod plina oziroma elektrike; 
- stenske, talne in stropne preboje, ki vodijo v sosednje prostore, podkonstrukcije tal, 

fuge in razpoke kakor tudi odprte konce cevi, povezanih z mestom dela, zatesniti z 
negorljivim materialom, kot je vlažna mineralna volna, ilovica, malta ipd. Potrebno je 
paziti tudi na prenos toplote; 

- v dovolj velikem obsegu odstraniti ves gorljiv material (tudi prah), pri prebojih, ki se ne 
dajo zapreti, ga je potrebno odstraniti tudi iz sosednjih prostorov ter prostorov nad ali 
pod mestom dela; 

- v celoti zaščititi gorljive dele, ki jih ni možno odstraniti, z negorljivimi oblogami, ki slabo 
prevajajo toploto (npr. negorljive plošče, ne pa pločevina); 

- ogrožene dele zgradbe poškropiti z vodo ali prekriti z vlažnim peskom; 
- če obstaja avtomatski javljalnik požara le-tega izklopiti samo na področju mesta dela; 

ostali deli javljalnika požara morajo delovati naprej; 
- gorljivo izolacijo na cevovodih, ki so predmet obdelave, odstraniti v tolikšni meri, da je 

možnost vžiga izključena; 
- gasilne aparate ali cevi z večnamenskimi razpršilniki pripraviti za uporabo ter se 

pozanimati o možnostih alarmiranja (gasilci) in ostalih napravah za gašenje in 
reševanje; 

- zahtevati pomoč za nadzor mesta dela in okolice, pri posebni nevarnosti pa nadzor 
gasilcev podjetja ali pristojnih javnih gasilcev. 

Tekom dela je potrebno: 
- neprestano skrbno nadzirati ogenj, iskrenje, tok toplote zaradi pregrevanja materialov 

ipd.; 
- odstranjevati ostanke elektrod v zaboj s peskom ali v vedro z vodo; 
- ogrožene dele zgradbe občasno spet poškropiti z vodo. 

Po koncu dela je potrebno: 
- ponovno z vodo poškropiti segrete dele zgradbe; 
- celotno območje nevarnosti vključno s prostori, ki se nahajajo zraven, nad in pod tem 

območjem, jaški ipd. temeljito in večkrat preveriti morebitno prisotnost ognja, dima ali 
vonja po zažganem; 

- prepričati se, da je zagotovljen zanesljiv nadzor mesta dela in njegove okolice tudi 
preko noči, če je bilo neizogibno potrebno izvajati dela z ognjem pozno popoldne; 

- poskrbeti za ponovni vklop javljalnika požara; 
- gorljiv material vnesti šele naslednji dan. 

V kolikor pridete nepredvidoma v položaj, da izvajate požarno nevarne dejavnosti na 
mestu, kjer navedeni varnostni ukrepi ne zadoščajo ali jih je nemogoče izvesti, uporabite 
t.i. hladne postopke, kot so npr. vrtanje, žaganje ipd. Če se sami ne morete odločiti, se 
posvetujte z nadrejenim ali s predstavnikom nalogodajalca. V vsakem primeru je 
potrebno pridobiti mnenje gasilcev. Ne pustite se zavesti, da bi zaradi časovne stiske 
ali drugih okoliščin obšli ta navodila. 

 

V primeru požara je potrebno: 
1. ALARMIRATI takoj vklopiti javljalnik požara 
    preko telefonske številke ……………….…… 

2. REŠEVATI posvariti ogrožene osebe 

3. GASITI  če je mogoče, začeti z gašenjem, 
    napotiti gasilce na mesto požara
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Priloga 2: Potrdilo o odobritvi izvajanja požarno nevarnih dejavnosti, št. .................. 

Dela z ognjem in vročino, predvsem varjenje, rezanje, spajkanje, segrevanje, žganje barve, taljenje, uporaba 
odprtega plamena, brušenje 

Nalogodajalec: 

Delovno mesto:  

Način dela:   

Predvideno časovno obdobje:  

 
Datum: …………………………………………………… od …………. ure do …………. ure 

Izvajalec:   
Podjetje: 

 

Lasten delavec:   

Odobritev  
 

Odobritev velja do datuma:  Ure 

 

Posebne priprave:   

 

  

Javljalnik požara izklopiti 

 
Datum: ……………………………………………………  Ime: …………………………………………………… Podpis: …………………………………………………… 

Potrdilo o prevzemu  

 

Izvršitelj (odgovorna oseba):   

Obvezujem se, da bom upošteval zgoraj navedene preventivne protipožarne ukrepe, ter potrjujem prejem tega 
potrdila o odobritvi. 

Datum:   Podpis:   

Javljalnik požara je ponovno vključen: 

 

Datum:   Čas:  .....................  

 

Ime:       Podpis:  

Naknadne kontrole 

 Datum Čas Ime Podpis 

1     

2     

3     

4     

 


