
PRILOGA 2 
 

I. VSEBINA PROGRAMA OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCA 
OGNJEMETOV  

 
1. Teoretični del 

 
    Teoretično usposabljanje zajema poznavanje in obvladovanje: 

– Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu in na njuni podlagi izdanih podzakonskih predpisov, 

– poznavanje eksplozivov in pirotehničnih izdelkov,  
– nevarnosti, ki jih eksplozivi in pirotehnični izdelki predstavljajo, 
– načina označevanja eksplozivov in pirotehničnih izdelkov ter načinov 

skladiščenja, 
– načina vodenja evidenc o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, 
– varnostnih ukrepov v primeru izrednih dogodkov, 
– varnostnih listov za eksplozive in pirotehnične izdelke, 
– sredstev za aktiviranje in iniciranje eksplozivov, 
– zahtev za izdelavo elaborata za izvedbo ognjemeta, 
– izračunov varnostnega odmika, 
– načinov aktiviranja in iniciranja (mreže), 
– sredstev in sistemov za izstreljevanje, 
– aktiviranja in iniciranja pirotehničnih zmesi in izdelkov in ognjemetov, 
– varnostnih ukrepov pri izvajanju ognjemetov, 
– varnostnih ukrepov pri rokovanju s pirotehničnimi izdelki; 

 
2. Praktični del 

 
    Praktični del usposabljanja izvajalcev ognjemetov zajema: 

– osnove dela z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, 
– delo s sredstvi za aktiviranje, 
– izdelavo mrež aktiviranja, 
– izdelavo elaborata o ognjemetu, 
– pripravo sredstev za izvedbo ognjemeta, 
– ugotavljanje usklajenosti izvedbe ognjemeta z elaboratom, 
– izvedbo varnostnih ukrepov za izvedbo ognjemeta, 
– udeležbo na najmanj enem izvajanju ognjemeta. 

 
Izvajalec usposabljanja mora kandidatu zagotoviti najmanj eno udeležbo na ognjemetu, ki se 
izvaja na javni prireditvi.  
 
Program strokovnega usposabljanja obsega 42 pedagoških ur, od tega vključujoč udeležbo 
pri izvedbi ognjemeta, ki se izvaja na javni prireditvi:  
- teoretični del programa obsega 16 pedagoških ur in 
- praktični del programa obsega 26 pedagoških ur, vključujoč udeležbo na ognjemetu, ki se 
izvaja na javni prireditvi. 
 
 

II. VSEBINA PROGRAMA SPECIALISTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCA 
SPECIALNIH PIROTEHNIČNIH UČINKOV 

 
Teoretični del usposabljanja za izvajanje specialnih pirotehničnih učinkov obsega naslednje 
vsebine: 

– posebnosti odrske pirotehnike, 
– sredstva odrske pirotehnike, 
– aktiviranje odrske pirotehnike, 
– varnostni ukrepi pri odrski pirotehniki.   

Program specialističnega usposabljanja obsega 16 ur. 


