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VABILO
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira posvet

POŽARNA VARNOST V BOLNIŠNICAH
Posvet bo v četrtek, 25. aprila 2019,
v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani
Posvet je namenjen vodstvenim delavcem bolnišnic, predstojnikom oddelkov, pooblaščenim osebam za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom in drugim. Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva
pred požarom za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v skladu s Pravilnikom o
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

PROGRAM POSVETA
8.30 – 9.00

Evidentiranje udeležencev

9.00 – 9.10

Uvodna predstavitev

9.10 – 9.25

Predstavitev investicijskih vlaganj v požarnovarnostne sanacije bolnišnic
mag. Simona Hribar Motore, Sektor za investicije in javna naročila, Ministrstvo za zdravje

9.25 – 9.40

Predstavitev posodobitve Tehničnih smernic za zdravstvene objekte
Andraž Dejak, Sektor za investicije in javna naročila, Ministrstvo za zdravje

9.40 – 10.00

Izpolnjevanje bistvenih zahtev v luči vzdrževalnih del
Saša Galonja, Sektor za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor

10.00 – 10.30

Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje

10.30 – 11.00

Sistemi aktivne požarne zaščite v luči vzdrževalnih del v bolnišnicah
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje

11.00 – 11.15

Inšpekcijski nadzor
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

11.15 – 12.00

Razprava in odmor

12.00 – 12.30

Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Branko Brinšek, dr.med., spec.psih., Psihiatrična bolnišnica Begunje

12.30 – 12.50

Ukrepanje gasilcev v primeru intervencije v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Janez Koselj, poveljnik Gasilske zveze Radovljica

12.50 – 13.20

Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom v UKC Ljubljana
Jože Habajec, Univerzitetni klinični center Ljubljana

13.20 – 13.40

Predstavitev posredovanja v bolnišnici
Iztok Zajc, Gasilska brigada Ljubljana

13.40 –

Razprava in zaključek

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

PRIJAVNICA S SOGLASJEM

Prijave sprejema Uprava RS za zaščito in reševanje do 17. aprila 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. V
primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.
Izpolnjeno in skenirano prijavnico s soglasjem za uporabo osebnih podatkov, posredujte na elektronski naslov:
ingrid.pavletic.bordon@urszr.si.
Za dodatne informacije je oseba za stike ga. Ingrid Pavletič Bordon, tel. št. 05 335 8166.
Ime in priimek
Organizacija
Naslov
Delovno mesto

pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov VPP
vodstveni delavec, predstojnik
drugo

Telefon
E-pošta

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna
uredba o varstvu osebnih podatkov) vas mora Uprava RS za zaščito in reševanje zaprositi za privolitev, da lahko
zbira in obdeluje vaše osebne podatke. Uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete po istem
postopku, kot ste dali privolitev.

PRIVOLITEV
Spodaj podpisan/-a……..….......................................................................................................................................,
zaposlen/a..................................................................................................................................................................
izjavljam, da izrecno dovoljujem Upravi RS za zaščito in reševanje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov
(ime in priimek, organizacija, naslov, delovno mesto, telefon, e-pošta) izključno za evidenco, obveščanje in potrdilo o
udeležbi na posvetu Požarna varnost v bolnišnicah dne 25. 4. 2019.

Datum: ....................................

Podpis: .........................................

VABILO K SODELOVANJU
Sodelujete lahko pri vsebinskem oblikovanju posveta. Vabimo vas, da nam skupaj s prijavnico posredujete
vprašanja, ki se vam na navedeno temo zastavljajo pri vašem delu. Odgovore na vprašanja bodo predavatelji vključili
v svoje predstavitve.
Vprašanja:

