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Novičnik Slovenskega združenja za požarno varstvo
Požarna varnost v centrih za odpadke
V letu 2017 smo imeli v Sloveniji tri velike požare v podjetjih, kjer zbirajo odpadke – tako nenevarne kot tudi
nevarne. Pri Kemisu je šlo za novejši objekt, v katerem naj bi bila požarna varnost ustrezno urejena, v
skladišču za odpadne sveče v Ljutomeru in v zbirnem centru za odpadke Zalog v občini Straža pa za starejša
kompleksa. V vseh primerih so imeli gasilci pri intervenciji velike probleme, prišlo je do velike gmotne škode
in prekinitve poslovanja, visokih stroškov intervencije in do onesnaženja okolice (zraka, vodotokov,
zemljišča).
Vabimo vas na posvet, na katerem bomo odgovorili na vprašanja o tveganjih in ustreznih ukrepih varstva pred
požari pri obstoječih zbirnih centrih za odpadke in načrtovanju novih. Iz prve roke bomo tudi izvedeli, kako se
gasilci soočajo s tovrstnimi požari.
Posvet Požarna varnost v centrih za odpadke bo v ponedeljek, 19.
marca 2018 v Gasilski brigadi Ljubljana na Vojkovi cesti 19.
Dogodek je namenjen načrtovalcem, lastnikom, upravnikom,
pooblaščencem za požarno varnost in drugim, ki se ukvarjate z
načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem tovrstnih objektov oziroma
centrov za odpadke. Kotizacija znaša 110,00 EUR + DDV (skupaj
z DDV 134,20 EUR) na osebo, za člane SZPV, ZAPS, IZS,
Gasilske zveze Slovenije in poklicne gasilce pa velja 10 % popust.
Prijave zbiramo do četrtka, 15. 3. 2018. Program in prijavnico za
posvet najdete na www.szpv.si
Foto: PGD Stara Vrhnika

Usposabljanje o požarni varnosti pri vročih delih
Zaradi vročih del smo bili tudi v Sloveniji priča več večjim požarom z žrtvami in veliko škodo. Pri SZPV na
ta dejstva odgovarjamo s ponudbo kvalitetnega usposabljanja.
SZPV razpisuje dva termina usposabljanja po licenci SPEK za načrtovalce in
izvajalce vročih del ter požarnih straž pri vročih delih:
- sreda, 28. 3. 2018 v Ljubljani in
- petek, 30. 3. 2018 v Mariboru.
Foto arhiv Brinox d.o.o.

Seminar bodo izvedli slovenski predavatelji s finsko licenco.
Udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi. Vsi, ki bodo uspešno
opravili preskus znanja prejmejo licenco SPEK in certifikat CFPA-E: Hot Works
Operative CFPA-E.
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.
Kotizacija je 175,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 213,50 EUR) na osebo.
Več informacij najdete na www.szpv.si/usposabljanja/vroca-dela.

Foto arhiv SZPV: Usposabljanje vodilnih predavateljev na GB Ljubljana

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.
Z vgradnjo proizvodov za požarno zaščito naj se ukvarjajo le
kompetentni monterji, saj se od njih zahteva specialna znanja.
SZPV na področju posredovanja osnovnih zahtev in uveljavljanja
dobre prakse že vrsto let orje ledino s seminarji in delavnicami ter
podeljuje licence za monterje proizvodov pasivne požarne zaščite.
Seminarji in delavnice so primerne tudi za načrtovalce in
nadzornike. Razpisan je spomladanski rok seminarja in delavnic za
pridobitev licenc SZPV za požarno zaščito dilatacijskih fug ter
prebojev kablov in cevi ter vgradnjo požarnih in dimnih loput, in
sicer 27. 3. 2018 v ICZR na Igu. Več informacij najdete na
www.szpv.si.
Foto: Matjaž Zupanc, ZAG

V okviru strokovne ekskurzije smo obiskali sejem FeuerTRUTZ, strokovnjake v Audiju in
poklicne gasilce v Nürnbergu
Slovensko združenje za požarno varstvo je v februarju 2018 organiziralo strokovno ekskurzijo v Nemčijo.
Izvedbo je finančno podprlo podjetje Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, za kar se jim zahvaljujemo.
V Novičniku objavljamo nekaj fotografij kot povabilo k branju poročila z ekskurzije, ki bo objavljeno v reviji
Požar 1-2018.

V okviru smo obiskali strokovnjake za požarno varnost v Audiju v Ingolstadtu,
Foto: Igor Djikanović, Feniks 2 d.o.o.

Na obisku sejma FeuerTRUTZ

Pri poklicnih gasilcih v Nürnbergu

SZPV sodeluje v projektu FireSkills
Slovensko združenje za požarno varstvo sodeluje v evropskem projektu Fire Protection Practices and
Competences-Based Training in Historical Buildings (Protecting People and Cultural Heritage), kratko
poimenovanem FireSkills. Projekt spada v okvir programov ERASMUS+.
Vodilni partner projekta je Türkiye Cumhuriyeti Karabük Valiligi İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü, poleg SZPV pa pri projektu sodelujeta še Univerza
Camerino iz Italije in poklicni gasilci iz danskega mesta Frederiksborg.
Prvi sestanek projekta je bil v prvih dneh marca 2018 v turškem mestu
Safranbolu v provinci Karabük. Safranbolu je bil 1994. leta vpisan na listo
svetovne kulturne dediščine UNESCO zaradi dobro ohranjenih stavb oziroma
starega mestnega jedra iz časa Osmanskega cesarstva.
Pri SZPV bomo v okviru projekta pripravili pregled izobraževanja in
usposabljanja različnih ciljnih skupin na področju varovanja stavb kulturne
dediščine v Sloveniji, organizirali posvet, seminarje in delavnice in sodelovali
pri nalogah ostalih partnerjev projekta.
SZPV s sodelovanjem pri projektu nadaljuje dolgoletno delo na področju
požarne varnosti stavb kulturne dediščine. V zadnjih 15 letih smo organizirali
več konferenc in seminarjev ter pripravili smernico CFPA-E št 30.
Na prvem sestanku projekta nas je pozdravil tudi župan Safranboluja.

Safranbolu je svatovno znan po bogati kulturni dediščini.

