
Usposabljanje zaposlenih na področju varstva pred požarom 

 

Usposabljanje zaposlenih obravnava v 4. členu (obveznosti delodajalca pri usposabljanju zaposlenih) tudi 
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011 (61/2011 
popr.), kjer so navedene obveznosti delodajalca glede usposabljanja. 

Delodajalec mora: 

 zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem (v nadaljnjem besedilu: 
zaposleni), usposobljen za varstvo pred požarom, v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo 
pred požarom in omenjenim pravilnikom ter je seznanjen s požarnim redom; 

 določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe; 

 določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni; 

 poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v skladu s predpisi. 

Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja, podrobneje 
pa jih definira prav Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom6,7. 
Usposabljanje na področju varstva pred požarom opredeljujejo trije predpisi: 

 
1. Zakon o varstvu pred požarom 
2. Pravilnik o požarnem redu 
3. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

 

 
Slika 1: Predpisi, ki definirajo zahteve za usposabljanje na področju varstva pred požarom 

 

 



Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom6,7 je pričel veljati 1. januarja 
2012 – nadomestil je Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih 
oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 64/1995). 

 

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom določa vrste, način in 
periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter pogoji za pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom 

 
Pravilnik tematsko pokriva in obsega: 

  

 usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom; 

 usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb; 

 usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije; 

 usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo 
požarno varovanje; 

 drugo usposabljanje, če je tako določeno s posebnimi predpisi. 

Poleg navedenih tematik pravilnik posega na področje periodičnega usposabljanja pooblaščenih oseb za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom in usposabljanje stanovalcev. Z njim so podane zahteve za vodenje evidenc o 
usposabljanju za varstvo pred požarom, podaja pa tudi pogoje za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in 
pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

 

 
Slika 2: Področja usposabljanja, ki ga pokriva Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom 

Ciljne skupine zaposlenih, ki jih je treba na nivoju podjetja usposobiti s področja varstva pred požarom, so vsi 
zaposleni, med njimi še posebej osebe, ki imajo na področju varstva pred požarom posebne naloge (pooblaščena 
oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije ter za gašenje usposobljena oseba).  
V sklopu požarnega reda mora biti za vse ciljne skupine zaposlenih napisan program usposabljanja, ki mora glede 
na 3. člen Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom6,7 obsegati: 

 ime programa; 

 namen in cilje usposabljanja; 

 učne oblike in metode ter učna sredstva; 

 udeležence usposabljanja; 

 morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev usposabljanja; 

 teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina); 

 nosilce in izvajalce usposabljanja; 

 kraj, čas in trajanje usposabljanja; 

 način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti. 



 
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom6,7 podaja minimalne zahteve 
o vsebinah teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja. Zajeti mora naslednje teme: 
normativne, strokovne in druge podlage; 

 osnove gorenja in gašenja; 

 nevarnosti za nastanek požara; 

 oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov; 

 vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite; 

 izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom. 

  

Pri izvajanju usposabljanj na področju varstva pred požarom je pomembno, da je vsak program usposabljanja za 
varstvo pred požarom glede na namen in cilj usposabljanja prilagojen potrebam ter razmeram delovnega mesta ali 
delovnega oziroma bivalnega okolja, v katerem se izvaja, in vrsti ter usposobljenosti udeležencev usposabljanja 

 

Navedene zahteve izhajajo iz Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom. Isti pravilnik zahteva tudi, da je potrebno vsebino programa pri periodičnem usposabljanju ustrezno 
prilagoditi vrsti usposabljanja, znanju in usposobljenosti udeležencev, zlasti pa delovnemu oziroma bivalnemu 
okolju. Če v obdobju od zadnjega usposabljanja ni bilo novosti na področju varstva pred požarom, ki bi jih bilo 
potrebno vključiti v usposabljanje, se lahko izvede samo praktični del usposabljanja. 
Glede na zahteve Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je lahko 
posamezen program usposabljanja za varstvo pred požarom izdelan za usposabljanje več različnih skupin 
udeležencev.  

 
V skupnem delu takšnega programa se določijo vsebine in teme, ki so skupne vsem udeležencem. V posebnem 
delu programa se določijo vsebine in teme glede na zahteve oziroma značilnosti posamezne skupine udeležencev. 
V skladu s programom usposabljanja za varstvo pred požarom se po zaključenem usposabljanju oceni pridobljeno 
znanje in preveri praktično usposobljenost udeležencev. Ocenjevanje teoretičnega znanja se lahko izvede pisno. 
Pred izvedbo ocenjevanja znanja ali preverjanja usposobljenosti je potrebno udeležence usposabljanja seznaniti s 
kriteriji za ocenjevanje in preverjanje. Uspeh ocenjevanja znanja in preverjanja usposobljenosti se oceni z »je 
opravil« ali »ni opravil«. 

 
 

  
Slika 3: Usposabljanje na področju varstva pred požarom na ravni podjetja 



Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom določa periodiko usposabljanja, 
ki je odvisna od ocene ogroženosti. 

  

Glede na slovenski pravni red ima samo ocenjevanje požarne ogroženosti pravni akt, ki uporabniku omogoča oceno 
požarne ogroženosti. Podlaga za oceno je Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. 
list RS, št. 70/1996, 5/1997 in 31/2004). Predvidenih je šest stopenj požarne ogroženosti, ki jih lahko označujemo 
številčno in opisno (tekstovno). Stopnje so od 1 (majhna stopnja požarne ogroženosti) do 6 (zelo velika stopnja 
požarne ogroženosti). Celotna metoda je prikazana v obliki odločitvenega diagrama, ki nas vodi do posameznega 
okolja in od tam do tabel s številkami 1 do 11. 

 
V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je potrebno zaposlene 
periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju – v 
objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost je potrebno usposabljanje vsaka tri leta. 
Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki 
lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacije. 

 

 
Slika 4: Periodika usposabljanja s področja varstva pred požarom 

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom podrobneje definira zahteve za 
usposabljanje zaposlenih za gašenje požarov – izvajanje požarne straže in zaposlenih – oseb odgovornih za 
gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 
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