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Novičnik Slovenskega združenja za požarno varstvo 

Površine za gasilce ob stavbah 

Pri načrtovanju novih stavb, pri rekonstrukcijah in novih gradnjah je treba omogočiti tudi učinkovito 

ukrepanje gasilcev. Po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah se površine 

za gasilce ob stavbi načrtujejo in označujejo po standardu SIST DIN 14090:2005 Površine za gasilce ob 

zgradbah. Septembra 2017 smo pri SZPV izdali smernico SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah, ki 

predstavlja tehnično sprejemljive rešitve v splošno dostopnem dokumentu v slovenskem jeziku. 

Vabimo vas na seminar z delavnico, ki bo 16. januarja 2018 v Poklicni gasilski enoti Celje, na katerem bosta 

mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o. in Damjan Kmetič iz PGE Celje  predstavila: 

• površine za gasilce ob stavbah po TSG-1-001 Požarna varnost v 

stavbah danes in v prihodnje (skladno s SIST DIN 14090 in 

SZPV 206) ter 

• primere ureditve površin ob tipičnih stavbah. 

Dogodek je namenjen načrtovalcem in upravnikom stavb, 

varnostnim inženirjem, pooblaščencem za požarno varnost in 

drugim, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem 

poti za gasilce ob stavbah. Kotizacija je 45,00 EUR + DDV (skupaj 

z DDV 54,90 EUR) na osebo.    
Foto: GPO Škofja Loka 

Prijave zbiramo do četrtka, 11. 1. 2018.  Več o dogodku in prijavnico najdete na spletni strani www.szpv.si.  

 

Pripravljalni seminar za strokovni izpit za varstvo pred požarom 
Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so objavljeni letošnji roki strokovnega izpita iz varstva 

pred požarom: 

• spomladanski: 14. marec, 11. april in 9. maj, 

• jesenski: 10. oktober, 14. november in 28. november. 

Ne pozabite se prijaviti pravočasno, še posebej tisti, ki želite 

opravljati tudi posebni del strokovnega izpita! 

SZPV organizira pripravljalni seminar za strokovni izpit in sicer 

v dneh od 30. januarja do 1. februarja in konzultacije 6. marca 

2018. Več informacij in prijavnico na pripravljalni seminar najdete 

na www.szpv.si.  
Foto: Matjaž Zupanc, ZAG 

 

SZPV razpisuje prvo usposabljanje o požarni varnosti pri vročih delih po licenci SPEK! 

 

Po dogovoru s Finsko organizacijo SPEK bomo 29. januarja 2018 prvič organizirali 

seminar za izvajalce vročih del. Seminar bodo izvedli slovenski predavatelji s 

finsko licenco. Udeleženci usposabljanja, ki bodo uspešno opravili preskus znanja 

prejmejo licenco SPEK.  
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Prednosti usposabljanja po licenci SPEK so predvsem visoka kakovost 

vsebine/gradiva za izobraževalne seminarje, ki temeljijo na ozaveščanju vseh, 

ki sodelujejo pri vročih delih, in na konkretnih navodilih izvajalcem vročih del 

in požarne straže. Seminar organiziramo v Mariboru, v prostorih podjetja 

CIVIS d.o.o., Radvanjska cesta 87. Kotizacija je 145,00 EUR + DDV (skupaj z 

DDV 176,90 EUR) na osebo.   
Foto: Usposabljanje vodilnih predavateljev na GB Ljubljana. Arhiv SZPV 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 22. 1. 2018.  Več o dogodku in prijavnico najdete na spletni strani 

www.szpv.si. 

 

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Nemčijo 
Slovensko združenje za požarno varstvo vabi na strokovno ekskurzijo v dneh od 20. do 22. februarja 2018. 

Obiskali bomo sejem in konferenco FeuerTRUTZ. 
 

 
 

FeuerTRUTZ je specializirani sejem o pasivni, aktivni in organizacijski požarni zaščiti. Na tem sejmu in 

kongresu v bavarskem mestu Nürnberg lahko strokovnjaki s področja požarne preventive, uradniki in gasilci 

dobijo specifične informacije in razpravljajo o inovativnih rešitvah, proizvodih in sistemih za požarno zaščito.  

Podrobnejše informacije o dogodkih v okviru sejma so na voljo na spletni strani www.feuertrutz-messe.de, za 

podrobnosti o ekskurziji SZPV pa na www.szpv.si. 

 

Usposabljanje monterjev proizvodov za pasivno požarno zaščito 
Požarna varnost je ena od bistvenih zahtev, ki jih mora izpolnjevati stavba. Gradbena zakonodaja predpisuje 

merila za proizvode za požarno zaščito stavb, ne pa tudi za vgradnjo in druge podrobnosti, ki jih morajo 

poznati investitor, načrtovalec, nadzornik in monter. Zato smo pri Slovenskem združenju za požarno varstvo 

(SZPV) pripravili usposabljanje, namenjeno vsem naštetim, v okviru katerega podamo strnjeno informacijo o 

zahtevah gradbene zakonodaje s področja načrtovanja, vgradnje in nadzora proizvodov za pasivno požarno 

zaščito in predstavimo primere dobre prakse. V ta namen smo oblikovali tudi sistem licenc, ki predstavlja 

obliko enostavnega prostovoljnega certificiranja osebja. Naslednja usposabljanja bodo v dneh od od 27. do 29. 

marca 2018. Več informacij o tem najdete na spletni strani www.szpv.si. 

 

Ponudba proizvodov in storitev s področja varstva pred požarom v katalogu na www.szpv.si 
Ste že kdaj iskali koga, ki lahko strokovno vgradi požarna vrata ali požarne lopute ali dobavitelja 

požarnoodporne zasteklitve?  Ste projektant, pa bi radi naredili popis del? Kje lahko kupite gasilni aparat ali 

javljalnik CO? Ste sami ponudnik storitev s področja požarnega varstva? Kdo lahko pregleda vgrajeni sistem 

javljanja požara ali varnostno razsvetljavo in izda potrdilo o brezhibnem delovanju? Ponudbo najdete v 

katalogu na www.szpv.si, kjer lahko tudi vas najdejo naročniki vaših storitev. Ponudniki seveda sami 

jamčite/jamčijo za svoje storitve oziroma proizvode. 

Oglaševanje v spletnem katalogu stane 150 EUR + DDV na leto. Pošljite povpraševanje za objavo v katalogu 

na info@szpv.si! 
 

Ste že član/ članica SZPV? 
Če ne ... vabljeni k včlanitvi! Poleg naročnine na revijo Požar vam članstvo v SZPV prinaša 

redno seznanjanje z dogodki s področja varstva pred požarom v Sloveniji in širše, popuste pri 

kotizacijah za usposabljanja in ostale dogodke, ki jih organizira SZPV in organizacije, s 

katerimi sodelujemo. Člani so vabljeni k sodelovanju pri pripravi smernic in lahko tudi na 

druge načine vplivajo na razvoj požarnega varstva pri nas. Prijavnico najdete na spletni strani 

SZPV. Za dodatne informacije lahko pišete na info@szpv.si ali pokličite generalno 

sekretarko SZPV Matejo Gris na 051 378 109.  
Revija Požar 
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