USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH
POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE TER POŽARNE STRAŽE

IVD MARIBOR
SREDA, 3. 10. 2018
ALI STE ŽE DOLOČILI ODGOVORNO OSEBO ZA ZAČETNO GAŠENJE IN
IZVAJANJE EVAKUACIJE ?
Zakon o varstvu pred požarom, Ur. l. RS, št. 3/2007, Pravilnik o požarnem redu, Ur.l. RS, št. 52/2007
in Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS, št.
32/11, 61/11) prinašajo spremembe na področju evakuacije iz objektov in pri gašenju začetnih
požarov. Pravilnik o požarnem redu v 4. členu določa da mora delodajalec v požarnem redu za vsako
izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za
gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Veljavnost usposobljenosti je 3 leta.
NA TEČAJ VABIMO :
Pooblaščene in odgovorne osebe, ki so v podjetju odgovorne ali skrbijo za ukrepe varstva pred
požarom, ter vse tiste, ki so ali še bodo imenovani kot odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov
in evakuacije iz objektov v skladu s Pravilnikom o požarnem redu.
SREDA, 3. OKTOBER 2018
OD 9.00 DO 13.00
• Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov – vloga in pomen v zagotavljanju požarne
varnosti v podjetju.
• Organizacija varstva pred požarom v podjetju.
• Predpisi na področju varstva pred požarom, vzroki za nastanek požara, razvoj požara,
teorija gorenja in gašenja, produkti gorenja, ukrepi ob izbruhu požara in razvoj požara.
• Sredstva in naprave za gašenje.
• Evakuacija iz objektov, organiziranje evakuacije, vrste evakuacije.
• Ročni gasilniki; vrste, pravilna uporaba, praktični prikaz uporabe gasilnikov.
Predavatelja: Boštjan Ivančič, univ.dipl.prav., inž.

LOKACIJA:
IVD Maribor, VALVASORJEVA ULICA 73, MARIBOR – III. NADSTROPJE

KOTIZACIJA
Kotizacija na udeleženca znaša 60,00 € ( 73,20 € z vključenim DDV – jem), ki jo je potrebno do
začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor št.
Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca,
delovno organizacijo in ''namen nakazila'': Seminar GAŠENJE IN EVAKUACIJA''. Dokazilo o plačilu
izobraževanja pošljite po faksu, ali pa ga predložite ob začetku seminarja.
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja, pisno gradivo, pisni in praktični preizkus.
INFORMACIJE :
IVD MARIBOR, Majda Hajnc 02/ 421 60 50, e mail: cis@ivd.si , fax: 02/ 421 60 60!

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN
IZVAJANJE EVAKUACIJE: 3. 10. 2018
Ime in priimek udeleženca : ………………………………………………………………………………………………………
Podjetje (točen naziv in naslov) : ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonska številka:…………………………………………………………………………………………………………………..

Elektronska pošta:……………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis :

Žig :

Datum :

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in
izdaje potrdil.
Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave
osebnih podatkov, kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si!

