Dopis št.: 3167/15
Izola, 03.12.2015

DELODAJALEC mora v skladu s 4. členom (dolžnosti delodajalca) Pravilnika o požarnem redu (Ur.l.RS, št. 52/07,
34/11 in 101/11):
– izmed zaposlenih določiti osebo(e), odgovorno(e) za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
– v požarnem redu določiti vrsto in način usposabljanja oseb, imenovanih kot odgovorne za začetno gašenje in
izvajanje evakuacije v objektih oz. prostorih,
– usposabljanje je potrebno obnavljati vsake tri leta.

Vabimo Vas na:

TEČAJ ZA USPOSABLJANJE OSEB, ODGOVORNIH
ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE
v četrtek, 10. decembra 2015
s pričetkom ob 14.00 uri
TEČAJ JE NAMENJEN:
•

lastnikom ali uporabnikom poslovnih oz. industrijskih prostorov ali objektov, zaposlenim v šolah in
drugih zavodih ter ustanovah ter uporabnikom drugih objektov.

•

novo imenovanim zaposlenim osebam in tistim, ki jim je potekla 3-letna veljavnost potrdil.

Cilj usposabljanja je, da se imenovane osebe ustrezno usposobijo za učinkovito gašenje začetnega požara in hitro
izvedbo evakuacije ob širitvi požara. Torej gre za pomembne preventivne požarno varstvene ukrepe, ki tudi s tem
vplivajo na zmanjšanje tveganja (materialna škoda, ogroženost človeških življenj, idr.) ob morebitnem nastanku požara.
POMEMBNO: v sklopu tečaja boste dobili tudi uporabne smernice za pripravo izvedbe praktične vaje evakuacije, v
okoljih, kjer je ta izvedba za delodajalce zakonsko obvezna.

PROGRAM:
Od 14.00 do 15.00: OSNOVNA ZNANJA ZA UKREPANJE OB ZAČETNIH POŽARIH
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastanek in razvoj požara, pogoji za gorenje, razvrstitev požarov, nevarnost plinov in dima,
Gašenje, gasilna sredstva,
Uporaba ročnih gasilnikov (prašek - S, ogljikov dioksid – CO2),
Osnovna priročna sredstva za gašenje,
Izbira in namestitev gasilnikov (kje se namestijo gasilniki, na kakšni višini, oznake, vrsta in število gasilnikov,
število enot gasila, razdelitev prostorov glede na požarne nevarnosti),
Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, javljalniki požara ipd.),
Ukrepi varstva pred požarom (vzdrževanje opreme in naprav sredstev za varstvo pred požarom),
Posebni ukrepi varstva pred požarom, posebne nevarnosti glede na dela in naloge, nevarne snovi (vnetljive
tekočine, delo z odprtim plamenom, varjenje, rezanje, …).

Od 15.00 do 16.00: OBVEZNOSTI IN ZAHTEVE OB POTREBNI EVAKUACIJI
•
•
•
•
•
•
•

Obveznosti na področju varstva pred požarom, organizacija, javljanje, predhodno seznanjanje zaposlenih o
evakuaciji in nalogah,
Specifične zahteve požarnih redov posameznih delodajalcev,
Varnostni znaki (znaki za izhod v sili, požarni znaki, znaki za prepoved, opozorilni znaki),
Evakuacijske poti, načrt evakuacije, Požarni načrti, izvajanje evakuacije, varno območje, preprečevanje
panike,
Primer organiziranja vaje evakuacije in njeni elementi,
Sodelovanje gasilskih enot pri načrtovanju in pripravi vaje evakuacije,
Intervencija in reševanje ob požaru.

Od 16.00 ure dalje: PREVERJANJE ZNANJA

Predavatelj: Carmelo Lenzi, dipl.inž.str.

Program usposabljanja je v skladu z zahtevami 3. in 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS št. 32/2011 in 61/2011) in ga bo izvajal strokovni delavec družbe UNIVAR
d.o.o., na podlagi veljavnega pooblastila za izvajanje usposabljanj zaposlenih na področju zagotavljanja požarnega
varstva.

POTRDILO: Po opravljenem usposabljanju bomo za udeležence, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje,
izdali ustrezna potrdila z veljavnostjo 3 (tri) leta.
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KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Kotizacija za tečaj znaša 48,80 € na udeleženca, ki jo je potrebno poravnati do 10.12.2015. V kotizaciji JE že
vštet 22 % DDV, ki gre v breme naročnika. V ceni so všteti vsi stroški organizacije in izvedbe programa,
prikaz gradiva ter izstavitev potrdil o udeležbi na usposabljanju.
Naslovi in kontakti za prijavo in vplačilo:
UNIVAR d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA, TRR št.: SI56 9067 2000 0843 185 pri PBS d.d.,
sklic: 00 1012-2015
T: 05 / 640 00 90

FAX: 05 / 640 00 92

E-MAIL: info@univar.si

Izpolnjeno prijavnico dostavite do vključno četrtka, 10. decembra 2015.
LOKACIJA: predavalnica UNIVAR d.o.o., Industrijska cesta 2b, Izola
Za usposabljanje delavcev po tem programu, ima družba Univar d.o.o. pooblastilo (odločbo) Ministrstva za obrambo,
Uprava za zaščito in reševanje, št. 8450-200/2011-4-DGZR, z dne 28.08.2014.
Za vse nadaljnje želene informacije v zvezi z razpisom tečaja lahko pokličete tel. št. 05/640-00-90, 05/640-00-91, vsak
delovni dan med 7.30 in 15.30 uro.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––

PRIJAVNICA
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

10.12.2015, s pričetkom ob 14.00 uri
Št.

PRIIMEK IN IME UDELEŽENCA

DATUM ROJSTVA

DELOVNO MESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podjetje/delodajalec:_____________________________

ID za DDV:_________________________

Točen naslov:__________________________________

Davčni zavezanec:

E-mail: ____________________________

DA / NE

(ustrezno obkroži)

Tel. številka: ________________________

S to prijavnico obenem potrjujemo Program poučevanja in preskusa znanja po predloženem razpisu. Prijavnica
velja kot nepreklicno naročilo.
Vsebina usposabljanja je v skladu z zahtevami 3. in 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS št. 32/2011 in 61/2011).
Prijavnico za seminar dostavite na naš naslov ali po faxu 05/640-00-92 ali na info@univar.si
Datum:

Odgovorna oseba:
(podpis in žig)

1 želim prejemati razpise družbe Univar d.o.o. o zakonsko določenih usposabljanjih s področja VZPD in
PV
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