PROGRAM SEMINARJA:
8.45 - 9.00

SPREJEM IN PRIJAVA
UDELEŽENCEV

9.00 - 9.15

UVODNI NAGOVOR,
Andrej Majdak, predsednik DVI
Velenje

9.15 - 10.15 PRAVILNIK O NADZORU VGRAJENIH
SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE
ZAŠČITE - ODGOVORNOSTI
POOBLAŠČENIH OSEB ZA VPP,
UPRAVNIKOV STAVB, POTREBNA
DOKUMENTACIJA ZA PREGLEDE
APZ, Aleksander Špec, Uprava RS za

zaščito in reševanje
10.15 - 10.45 SISTEMI JAVLJANJA POŽARA IN
ALARMIRANJA - PRIMERI DOBRIH IN
SLABIH PRAKS, Dušan Podbelšek,

Zarja elektronika d.o.o.
10.45 - 11.15 VGRAJENI SISTEMI GAŠENJA S

PLINASTIMI GASILI, Dušan
Podbelšek, Zarja elektronika d.o.o.
11.15 - 11.45 ODMOR IN POGOSTITEV
11.45 - 12.30 NEZGODE, UKREPI IN POSLEDICE
OB NEUPOŠTEVANJU UKREPOV
VPP – DEJANSKI PRIMERI, Marjan

Jelenko, poveljnik PGD Zreče
12.30 - 13.15 UPORABA »GASILSKEGA KLJUČA« IN
REŠEVANJE OSEB UJETIH V
DVIGALIH, Boris Brinovšek, vodja

poklicnega jedra PGD Velenje
13.15 - 13.30 RAZPRAVA IN PODELITEV POTRDIL

Usposabljanje je organizirano skladno s Pravilnikom o
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom (Ur.l.RS, št. 32/11, 61/11). 9.
člen tega pravilnika zahteva, da se morajo najmanj
enkrat letno usposabljanja udeležiti:
- zaposlene pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov
-

-

VPP (omogočiti jim mora lastnik ali uporabnik
poslovnega ali industrijskega objekta),
pravne oseba, samostojni podjetniki posamezniki ali
posamezniki, ki imajo na podlagi tega pravilnika
pridobljeno pooblastilo za izvajanje ukrepov VPP,
upravitelji v večstanovanjskih stavbah, pooblaščeni za
izvajanje ukrepov VPP v skladu s tem pravilnikom.

Predavatelji so skrbno izbrani, skrbno so izbrane tudi
teme, ki so praktične in aktualne. Predstavljeni bodo
primeri dobrih in slabih praks, oz. kaj se lahko zgodi v
primeru neupoštevanja ukrepov VPP. Udeleženci pa
bodo na usposabljanju med drugim prejeli odgovore
na aktualna vprašanja: o zahtevani dokumentaciji pri
izvajanju pregledov SAPZ pri starih oz. novih objektih,
kdaj izvesti novo presojo požarne varnosti objekta,
kdo lahko izvaja katere od pregledov APZ, o novih
ukrepih za lažje in hitrejše posredovanju gasilcev, ipd.
Seminar je še posebej namenjen:
- pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom,
- upraviteljem v večstanovanjskih stavbah,
- pooblaščenim izvajalcem preizkusov APZ,
- zaposlenim v podjetjih s pooblastilom za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom,
- lastnikom in najemnikom poslovnih objektov,
- izdelovalcem študij požarne varnosti,
- direktorjem, odgovornim osebam delodajalcev,
- prostovoljnim in profesionalnim gasilcem,
- strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu,
- odgovornim osebam s področja vzdrževanja,
- sodnim izvedencem s področja VPP,
- itd.
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi,
skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom (Ur.l.RS, št. 32/11, 61/11).

organizira in vabi na

USPOSABLJANJE oz. SEMINAR
iz
VARSTVA PRED POŽAROM

za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov VPP,
za upravitelje v večstanovanjskih stavbah, za
izvajalce APZ ter za ostale odgovorne in
pooblaščene osebe s področja VPP

DATUM: 3.4.2020

LOKACIJA:
GASILSKI DOM VELENJE
Žarova cesta 2, 3320 Velenje

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE
p.p.125, (Titov Trg 2), 3320 Velenje

www.dvi-velenje.si
dvi.velenje@gmail.com
Vpis v register UE Velenje, matična št.: 5228727,
davčna št.: 87701421, TRR pri DH, d.d., IBAN: SI56-6100-0000-0571-580

LOKACIJA SEMINARJA:

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

PRIJAVNICA na seminar DVI Velenje, 3.4.2020:

Kotizacija za udeleženca znaša 90,00 EUR.
DVI Velenje ni zavezanec za plačilo DDV-ja.

Ime in priimek udeleženca:

V ceno je poleg udeležbe na seminarju vključeno
e-gradivo, izdaja potrdil ter pogostitev med
odmorom.
Za tri ali več udeležencev iz istega podjetja se
prizna 10 % popust. Popusti se med seboj ne
seštevajo.

……………………………………………….……….…
Naziv podjetja / organizacije:
………………………………………………….…….…
Naslov podjetja / organizacije:

Kotizacijo je potrebno poravnati do 2.4.2020 na
transakcijski račun DVI Velenje:
- IBAN: SI56 6100 0000 0571 580
- BIC: HDELSI22, koda namena GDSV

Vir: https://www.google.si/maps

GASILSKI DOM VELENJE
Žarova cesta 2, 3320 Velenje
Brezplačno parkiranje je omogočeno pred Gasilskim
domom Velenje do zasedenosti parkirišč, ostala
parkirišča so na voljo v bližini.

V primeru odjave do vključno dne 2.4.2020
zaračunamo administrativne stroške v višini 20 %
kotizacije. Pri neudeležbi ali pri odjavi na dan
seminarja, zaračunavamo celotno kotizacijo.
Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja,
pravico do spremembe termina (v primeru premalo
prejetih prijav, ali odpovedi ključnih predavateljev)
ter pravico do spremembe vrstnega reda v
programu seminarja.

PRIJAVE:
po e-pošti na:
dvi.velenje@gmail.com
Prijave zbiramo do vključno 1.4.2020.

www.dvi-velenje.si

……..…………………………………………...……….
ID za DDV (davčna št.): ……….…………....………….

E-pošta: …………………………….....…………..…

Kraj in datum: ………………………………….……..
Dovoljujem uporabo zgoraj navedenih podatkov za obveščanje ter
namene kontaktiranja o dogodkih in aktivnostih. Podatki se bodo hranili
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

