
 

 

Ime in priimek udeleženca: 

………………………………………………………….. 

IZS identifikacijska številka: 

………………………………………………………….. 
 
Podjetje: 
 

……………………………………….………….………. 

Naslov: ……………………………..………..………… 

Pošta: …………………………………………..……… 

ID za DDV: ……………………………………..……… 

Zavezanec za DDV:           DA  NE 

Telefon: ……………………. Fax: ...……………….... 

E-pošta udeleženca: 

…………………………………………..……………….. 

Član Zbornice              DA  NE 

(ustrezno označite) 
 
Datum:  ……………………       Žig in podpis  
 
 
 
 
 
Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o usposabljanju 
in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list 
RS, št. 32/11 in 61/11).  
 
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 
kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem 
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom varstvu osebnih 
podatkov. 
 Ne želim, da uporabljate moje podatke. 

 
 
 

 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski 
naslov: info@zbornica-vzd.si 
 
 

ali po pošti na naslov: 
 

Zbornica VZD 
Dimičeva 13 

1000 Ljubljana 
 
do vključno 15.03.2022. 
 
Kotizacija znaša: 
 

 člani Zbornice VZD in GZS - Zbornice za 
poslovanje z nepremičninami s plačano članarino 
65,00 €+DDV= 79,30 € 

 nečlani Zbornic 95,00 € +DDV= 115,90 € 
 
 
Popusti:  

 za prijavljena 2 ali 3  udeležence iz istega 
podjetja vam nudimo 10% popust; 

 za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.  
 
V kotizacijo so vključeni stroški organizacije 
posveta, gradiva, potrdila o udeležbi. 
 
 
 
 
 

Znesek nakažite na transakcijski račun št.:  
 

SI56 02010 – 0090056803 
Odprt pri NLB d.d., Ljubljana 

 

s pripisom »za webinar požarna varnost«  
sklic: 00 1703-2022 

 
 
 

 
v sodelovanju z  

 

 
 

organizira 
 

 
    

 
  

 
za upravnike, strokovne delavce, 

varnostnike in operaterje v varnostno 
nadzornih centrih, ki izvajajo požarno 

varovanje, odgovorne osebe za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje evakuacije.  

 
 
 
 

 

ZBORNICA VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI DELU 

Webinar bo izveden preko spletne 

platforme ZOOM v četrtek, 24.03.2022 

mailto:info@zbornica-vzd.si


 

 

 

 

 
 

 
08.45 – 8.55 

 

PRIJAVA UDELEŽENCEV 
 

 

08.55– 09.10 
 

UVODNI NAGOVOR  
Janez Balantič, mag. okolj. ved, 

predsednik Zbornice VZD 
Boštjan Udovič, direktor GZS ZPN 

 
 

09.10 – 9.30 
 

UGOTOVITVE  INŠPEKCIJSKIH NADZOROV V 

VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH 
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za 

varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

 
  

09.30 – 10.00 
 

UČINKOVITI SISTEMI JAVLJANJA POŽARA IN 

VIDEONADZORA VEČSTANOVANJSKIH 

OBJEKTOV 
Gašper Golob, Detektor sistemi d.o.o. 

 
 

 
 

 
 
 

10.00– 10.10 
 

KRATEK ODMOR 
 
 

10.10 – 10.40 
 

POŽARNA VARNOST KURILNIH, 
DIMOVODNIH IN PREZRAČEVALNIH 

NAPRAV V VEČSTANOVANJSKIH 

STAVBAH - PRIMERI IZ PRAKSE 
Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel 

sistemi d.o.o. 
 
 

10.40 – 11.10 
 

GAŠENJE POŽARA V 

VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH – 

TEŽAVE PRI POSREDOVANJU GASILCEV 
Marko Tomazin, Gasilska brigada 

Ljubljana 
 
 

11.10 – 11.15 
 

ZAKLJUČKI POSVETA  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri 

delu in požarne varnosti, 

 upravnikom večstanovanjskih objektov, 

 varnostnike in operaterje v varnostno 

nadzornih centrih, ki izvajajo požarno 

varovanje, 

 strokovnim delavcem organizacij, ki imajo 

dovoljenje za delo za opravljanje 

strokovnih nalog s področja varnosti in 

zdravja pri delu, 

 pooblaščenim inženirjem, 

 odgovornim osebam za gašenje začetnih 

požarov in izvajanje evakuacije,  

 predstavnikom služb varnosti in zdravja pri 

delu, 

 drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z 

zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu 

in požarne varnosti.  

 
 

 

 

 

 

 


