
 

PRIPRAVLJALNI 

SEMINAR NA 

STROKOVNI IZPIT IZ 

VARSTVA PRED 

POŽAROM 
PRIČETEK V TOREK, 10. 9. 2019, 

LJUBLJANA 
Seminar je namenjen kandidatom, ki skladno z zahtevami Pravilnika 

o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 

požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)  izpolnjujejo pogoje za 

pristop k strokovnemu izpitu iz varstva pred požarom in nameravajo 

pristopiti k opravljanju strokovnega izpita iz varstva pred požarom. 

 

 

 

 
SZPV je član evropskega združenja CFPA Europe in pridruženi član mednarodnega združenja CFPA International. 

 

LOKACIJA: 

Sedež Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

 

Razlogi za udeležbo na usposabljanju: 

▪ Predavatelji so člani SZPV, specializirane organizacije s področja varstva pred 

požarom.  

▪ Nudimo vam celovito usposabljanje s strokovnjaki za posamezna 

obravnavana področja (zakonodaja, osnove gorenja, ukrepi varstva pred 

požarom).  

▪ Na usposabljanju dajemo poudarek predvsem na praktičnih izkušnjah in 

primerih dobre prakse.  

▪ Usposabljanje je razdeljeno na sklope in traja 3 dni.  

Pomoč pri prijavi na 

razpisane izpitne roke 

____ 

Konzultacije pred 

izpitnimi roki 

____ 

Deljenje izkušenj iz 

praktičnih primerov  

____ 

Izkušeni in preverjeni 

predavatelji 

____ 

Celovito 

usposabljanje s 

specializiranimi 

strokovnjaki 

(zakonodaja, osnove 

gorenja, ukrepi 

varstva pred 

požarom ) 

3 DNEVNI PRIPRAVLJALNI 

SEMINAR NA STROKOVNI 

IZPIT IZ VARSTVA PRED 

POŽAROM 

www.szpv.si/usposabljanja/ 
strokovni-izpit-vpp/ 

10. – 12. september 2019  
od 16.00 do 20.00 ure   

SZPV, Dimičeva 13 
Ljubljana 

 
 

 

 
 



Dan Vsebina Ura 

Torek, 10. 9. 2019 Sprejem in registracija udeležencev 16:00 – 16:15 

Normativna ureditev varstva pred požarom – 1. del 16:15 – 18:00 

Odmor 18:00 – 18:15 

Normativna ureditev varstva pred požarom – 2. del 18:15 – 20:00 

Sreda, 11. 9. 2019 Osnove gorenja in gašenja 16:00 – 18:00 

Odmor 18:00 – 18:15 

Preventivni ukrepi varstva pred požarom 18:15 – 20:00 

Četrtek, 12. 9. 2019  Aktivni ukrepi varstva pred požarom 16:00 – 18:00 

Odmor 18:00 – 18:15 

Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred 
požarom 

18:15 – 20:00 

 

DODATNO: V okviru pripravljalnega seminarja vključene tudi konzultacije (termin po dogovoru). Obseg konzultacij bo prilagojen številu udeležencev 
seminarja. 
 
 

Kotizacija:  
▪ Za člane SZPV in člane poklicnih in prostovoljnih gasilskih organizacij:: 460,00 € + DDV = 561,20 € na osebo.  
▪ Za ostale: 499,00 EUR + DDV = 608,78 EUR/osebo 
▪ NOVO! Študenti: 230,00 € + DDV = 280,60 € (ob prijavi je potrebno priložiti dokazilo o statusu študenta) 
 

Cena zajema: Udeležbo na usposabljanju, gradivo, pogostitev med odmori, potrdilo o udeležbi, konzultacije. 
 
Seminar bomo izvedli, če se nanj prijavi vsaj 7 oseb, skupina pa ne bo večja od 15 oseb. 
 

ROK ZA PRIJAVO: petek, 6. 9. 2019  
 

Plačilo kotizacije: kotizacijo je potrebno plačati po potrjeni prijavi oz. najkasneje do petka 6. 9. 2019 na transakcijski račun organizatorja - Slovenskega združenja 
za požarno varstvo, št. SI56 0201 3001 3837 160, odprt pri NLB, d.d.. Kot sklic navedite vašo ali davčno številko podjetja ali organizacije, ki vas napoti na 
usposabljanje. Če potrebujete predračun to navedite ob prijavi. Račun vam bomo izstavili v najmanj petih dneh po dogodku. Skrajni rok za morebitno odjavo 
udeleženca (obvezno v pisni obliki; velja tudi elektronska oblika) je petek 6. 9. 2019. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. Minimalno število oseb za 
izvedbo programa usposabljanja je 7 oseb. V primeru odpovedi usposabljanja vrnemo vplačane kotizacije v celoti. 
 

Dodatne informacije dobite na e-mail: info@szpv.si, oziroma na naslovu organizatorja: Slovensko združenje za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. 

 

Prijavnica na seminar: Priprava na STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM 
Od 10. do 12. september 2019. Lokacija: Sedež Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

 

Podjetje / ustanova  / društvo:  
 

ID za DDV:  

Naslov:  
Kraj in pošta:  

E-mail:  
Kontaktni GSM:  

 

Na usposabljanje prijavljamo naslednje udeležence: 

Ime in priimek 1. udeleženca:  
 

E-mail:  
GSM: 

Področje dela kandidata: 

 

Ime in priimek 2. udeleženca:  
 

E-mail:  
GSM: 

Področje dela kandidata: 

 

Ime in priimek 3. udeleženca:  
 

E-mail:  
GSM: 

Področje dela kandidata: 

 
 

Po potrjeni prijavi s strani organizatorja oz. najkasneje do 6. 9. 2019 bomo plačali kotizacijo na transakcijski račun Slovenskega združenja za požarno varstvo. 

 

Datum: _______________________                    Kraj: __________________________________________ 

 

Podpis odgovorne osebe: ____________________________________   Žig 

mailto:info@szpv.si

