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VABILO

V okviru mednarodnega kongresno sejemskega dogodka »Varnost in preventiva« bomo 
v petek, 14. oktobra 2022, izvedli posvet z naslovom

»POŽAR – VZROK BATERIJE«

Posvet bo v Ljubljani, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška 3, Dunajska cesta 18.

PROGRAM POSVETA

10.30 – 10.55 Registracija udeležencev 

11.00 – 11.15 Predstavitev projekta »Mesec požarne varnosti«
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje

11.15 – 12.30 Požarne nevarnosti pri Li-ionskih baterijah
Gregor Kušar, Komplast d.o.o.

12.30 – 13:45 Projektiranje polnilnih postaj za električna vozila
mag. Andrej Zorec, Inženirska zbornica Slovenije 

13.45 – 14.00 Odmor

14.00 – 15.15 Ukrepanje ob požarih in gašenje naprav in vozil z električnimi baterijami
Tomaž Ažbe, Gasilska zveza Slovenije

   15.15 Razprava in zaključek posveta

Posvet je namenjen lastnikom ali uporabnikom stavb, delodajalcem, pooblaščenim osebam za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upravnikom in drugi strokovni javnosti. 
Za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom se po Pravilniku o 
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, udeležba na posvetu 
upošteva kot strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.
Udeležba na posvetu je brezplačna, obvezna je predhodna pisna prijava na podlagi 
prijavnice, ki je priloga tega vabila.  

Vljudno vabljeni!
Olga Andrejek
direktorica Urada za preventivo, 
usposabljanje in mednarodno sodelovanje
po pooblastilu št. 020-3/2022-36 – DGZR
z dne 13. 9. 2022



PRIJAVNICA S SOGLASJEM ZA UDELEŽBO NA POSVETU »POŽAR – VZROK 
BATERIJE«, KI BO PETEK, 14. OKTOBRA 2022 

Izpolnjeno prijavnico s soglasjem za uporabo osebnih podatkov in morebitne prošnje za 
dodatne informacije pošljite na elektronski naslov aleksander.spec@urszr.si  :

Imena in priimki 
udeležencev

Organizacija
Telefon
E-pošta

Uprava RS za zaščito in reševanje sprejema prijave, ki bodo prispele do 11. oktobra 2022 
oziroma do zapolnitve prostih mest. Ob večjem številu prijavljenih kandidatov bomo 
upoštevali vrstni red prispelih prijav.

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 se zbirajo in obdelujejo vaši osebni 
podatki. Uporabo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete po istem postopku, kot ste dali 
privolitev.

PRIVOLITEV

Spodaj podpisan/-a ___________________________ izjavljam, da izrecno dovoljujem Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v 
prijavnici (ime in priimek, organizacija, delovno mesto, naslov, telefon, e-pošta), izključno za 
evidenco, obveščanje in potrdilo o udeležbi na posvetu.

Datum: __________________ Lastnoročni podpis kontaktne osebe:

__________________________

mailto:aleksander.spec@urszr.si

	vab_posvet_bat_Lj141022.doc

		2022-09-23T11:22:24+0200




