
 

 

 

Prostovoljno certificiranje monterjev 

gradbenih proizvodov za požarno zaščito: 

 

licence SZPV 



  Licence SZPV 

Stanje kaže na potrebo po izobraževanju / usposabljanju! 

Na gradbiščih, v stavbah: 



Usposabljanje monterjev 

Usposobljenost 

monterjev? 

29. člen ZGO 

(pogoji za izvajalca) 

 

(1) Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 

gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva oziroma 

ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni 

upravi.  

 

(2) Če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodarske družbe oziroma 

zadruge sami ne izpolnjujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega vodjo del, 

mora imeti takšna pravna oziroma fizična oseba takrat, ko izvaja gradnjo, s pogodbo o 

zaposlitvi, s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug 

zakonit način zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom 

predpisane pogoje za odgovornega vodjo del.  

 

(3) Če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodarske družbe oziroma 

zadruge sami ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, izpolnjujejo pa pogoje za 

odgovorno vodenje posameznih del oziroma imajo zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki 

izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovorno vodenje posameznih del, lahko 

izvajajo samo tista posamezna dela pri gradnjah, za katerih vodenje so usposobljeni sami 

oziroma je usposobljen takšen posameznik. 



1. Seminar: 

• Osnove gorenja in razvoja požara 

• Zakonodaja o gradbenih proizvodih in 

o graditvi 

• Predstavitev proizvodov za požarno 

zaščito stavb 

2. Delavnica (po vrstah gradbenih 

proizvodov) 

3. Preskus znanja 

(> 75 % pravilnih odgovorov) 

 

Usposabljanje monterjev 

Prostovoljno certificiranje izvajalcev 

oziroma monterjev proizvodov za 

požarno zaščito stavb: 

Licence SZPV 



Licence SZPV 

Oznake licenc: 

- S-FKC: požarno zaščita dilatacijskih fug ter prebojev 

kablov in cevi, 

- S-ZJK: zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom, 

- S-SJS: izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, 

jaškov in spuščenih stropov, 

- S-PVZ: vgradnja požarno odpornih vrat in vrat na 

evakuacijskih poteh 

- S-PLL: vgradnja požarno odpornih loput in loput za odvod 

dima 

 

Imena imetnikov licenc so objavljena v revijah Požar in na 

spletni strani SZPV; tudi v katalogu storitev na www.szpv.si. 



Licence SZPV 

Načrti za prihodnost: 

- povezava v sisteme certificiranja monterjev; npr. 

  BuildUpSkills Slovenija, 

 

 

- širitev ponudbe spletne strani SZPV z možnostjo 

povezave za imetnike licenc, 

 

- izdaja nalepk za monterje, 

 

- seminar in delavnice za licence vsako leto spomladi in 

jeseni. 

KATALOG 

Proizvodov / storitev 


