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            Varnost in preventiva 2022   

 
 

 

 
 
 
 

Ljubljana, 13. - 14. oktober 2022 

 
Gospodarsko razstavišče  

 
Za več informacij obiščite spletno stran:  

https://www.szpv.si/safety-and-prevention-conference-expo-2022-slo/ 
 

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE (pritličje)
VHOD, RAZSTAVA, REGISTRACIJA ZA KONFERENCE

MARMORNA DVORANA 1 (pritličje)
RAZSTAVA / KOTIČEK ZA PREDAVANJA

Dvorane URŠKA (2. nadstropje)
KONFERENCE
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četrtek 13. 10. 2022 
 

10.00 – 10.30  Predstavitev razstavljavca 
 
11.00 – 11.30  Predstavitev poklica  

varnostnega inženirja 
 
13.15 – 13.45  Predstavitev ZAG 
 
14.00 – 14.30  Predstavitev poklica gasilca 
 
15.00 – 15.30  Predstavitev gasilske šole 
 
16.15 – 16.45  Primer dobre prakse Policijske 

uprave Murska 
Sobota:  Promocija zdravja na 
delovnem mestu za vse 
generacije  

 

petek 14. 10. 2022 
 

10.00 – 10.30  Predstavitev razstavljavca 
 
11.00 – 11.30  Predstavitev poklica  

varnostnega inženirja 
 
13.00 – 13.30  Predstavitev ZAG 
 
14.00 – 14.30  Predstavitev poklica gasilca 
 
14.30 – 15.00  Predstavitev gasilske šole 
 
15.00 – 15.30 Primer dobre prakse 

Zavarovalnice Triglav, 
d.d.:  Zavarujmo zdravje 
(inovativen pristop k 
preprečevanju kostno-mišičnih 
obolenj, povezanih z delom) 
15.00-15.02   Uvod (tekmovanje 
za dobro prakso) / mag. Nikolaj 
Petrišič (MDDSZ) 
15.02-15.10   Uvod (primer 
dobre prakse) / Mateja Geržina 
(Triglav, d. d.) 
15.10-15.20   Film  
15.20-15.30   Dodatna pojasnila 
in morebitna vprašanja publike / 
Mateja Geržina, Nataša Femec 
in Robert Špehar (Triglav, d. d.) 

 
 
 

 
 

PROGRAM NA DUNAJSKI PLOŠČADI 

četrtek 13. 10. 2022 
10.30 – 11.00  UTG - Prikaz reševanja z višin 
12.10 – 12.40 Prikaz gorenja baterij 
16.30 – 17.00 CIVIS - Prikaz reševanja iz  

utesnjenih prostorov 
 

 
 

 

petek 14. 10. 2022 
10.30 – 11.00  UTG - Prikaz reševanja z višin 
12.00 – 12.30 Prikaz gorenja baterij 
13.30 – 14.00  CIVIS – Prikaz reševanja iz  

utesnjenih prostorov 
 
 

PROGRAM V KOTIČKU ZA PREDAVANJA - FORUM 
(znotraj Marmorne dvorane) 

SEJEMSKI PROGRAM 

četrtek 13. 10. 2022 in petek, 14. 10. 2022 
Sejem Varnost in preventiva bo odprt med 9. in 17. uro. Vstop na sejemski del prireditve Varnost in 
preventiva je vstopnine prost.  
Seznam razstavljavcev: https://www.szpv.si/varnost-in-preventiva-2022-za-obiskovalce/vsebina-sejma/   
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Prijave na posvete in konference: 
 
Konferenca: Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj, četrtek, 13. 
10. 2022, dvorana Urška 4 (Enodnevni paket D1) 
 
Spletna povezava do programa posveta:  https://bit.ly/3Kh93Z6  
 
Enodnevni paket D1 velja za udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije 
kot vir požarnih tveganj«, ki bo v četrtek, 13. 10. 2022. 
Cena enodnevnega paketa D1: 160,00 € + DDV 
 
Spletna povezava do elektronske prijave: https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A  
 
Mednarodna konferenca (Enodnevni paket D2): Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih 
procesov in kulture bivanja, petek, 14. 10. 2022, dvorana Urška 4 
 
Spletna povezava do programa konference: https://bit.ly/3Amsyee  
 
Enodnevni paket D2 velja za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva 2022«, ki bo v petek, 14. 
10. 2022. 
Cena enodnevnega paketa D2: 210,00 € + DDV 
 
Spletna povezava do elektronske prijave: https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A  
 
Kombinirana prijava (Dvodnevni paket D1+D2); – s kombinirano prijavo je omogočena udeležba na posvetu 
Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj, četrtek, mednarodni 
konferenco Varnost in preventiva, mreženju in gala večerji  
 
Dvodnevni paket D1+D2: 
Dvodnevni paket omogoča udeležbo na dogodkih:  
- četrtek, 13. 10. 2022: konferenca »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih 
tveganj«  
- četrtek, 13. 10. 2022:  mreženje in druženje ob prigrizku in pijači, od 18.45 do 19.30, v preddverju) ter 
udeležbo na slavnostni večerji z vabljenimi govorci (četrtek, 13. 10. 2022, od 19.30 do 21.00, dvorana Urška 3). 
- petek, 14. 10. 2022: mednarodna konferenca »Varnost in preventiva 2022«. 
 
Cena dvodnevnega paketa D1+D2: 370,00 € + DDV 
 
Spletna povezava do elektronske prijave: https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A   
 
V sklopu posameznih paketov je možno izbirati modularno udeležbo na dveh delavnicah: 
– k enodnevnem paketu D1: v četrtek, 13. 10. 2022, od 10.25 do 12.10: delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na 
višini«, 
– k enodnevnem paketu D2: v petek, 14. 10. 2022, od 10.00 do 11.40: delavnica »Vzdrževanje električnih vozil«, 
– k dvodnevnemu paketu D1+D2: četrtek, 13. 10. 2022, od 10.25 do 12.10: delavnica »Vzdrževanje opreme za delo 
na višini« in petek, 14. 10. 2022, od 10:00 do 11.40: delavnica »Vzdrževanje električnih vozil«. 
 
POPUSTI 
– Člani SZPV, IZS, ZAPS, članic ZDVIS in pripadniki gasilskih enot (če jih na dogodek prijavi gasilska enota) imajo na 
navedene cene 5 % popust. 
– Pri prijavi 3 ali več udeležencev hkrati iz enega podjetja ali organizacije se obračuna dodatni 5 % popust na vse 
kotizacije. 
  
V ceno kotizacije je vključena udeležba na konferenci, gradivo, kosilo ter okrepčila med odmori. Vsebina paketov je na 
voljo na prvi polovici te strani. Račun izdamo po dogodku. Pogoj za udeležbo je poravnana kotizacija pred pričetkom 
dogodka po predračunu. 
Ne pozabite na pravočasno plačilo kotizacije za vse prijavljene udeležence do najkasneje srede, 12. 10. 2022 na TRR 
SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160. Pri plačilu obvezno navedite sklic SI00 in davčno številko vašega podjetja ali 
organizacije. 
Odjava od dogodka – POZOR —> Prosimo vas, da morebitne odjave udeležbe sporočite najkasneje do srede, 12. 10. 
2022 na naslov info@szpv.si. Za pravočasno odpoved udeležbe vam kotizacijo povrnemo v celoti. Kotizacije po tem 
dnevu ne vračamo. 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3Kh93Z6
https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A
https://bit.ly/3Amsyee
https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A
https://forms.gle/nuACsYkgsZ6JspK6A


 
 

POTRDILA IN KREDITNE TOČKE MDDSZ, IZS IN ZAPS ZA UDELEŽENCE KONFERENC 
 
Udeležencem konferenc »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj« in 
»Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov in kulture bivanja« bodo podeljene kreditne 
točke: 
 
1. MDDSZ podeljuje kreditne točke strokovnim delavcem: 
- 5 točk udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«, ki 
bo 13. 10. 2022, 
- 6 točk za udeležbo na seminarju Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta 2020-22 (predstavitev primerov 
dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom), ki bo 13. 10. 
2022 in 
- 8 točk za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov 
in kulture bivanja«, ki bo 14. 10. 2022. 
 
2. IZS podeljuje pooblaščenim in nadzornim inženirjem naslednje število kreditnih točk: 
- 3 točke udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«, 
ki bo 13. 10. 2022 in 
- 3 točke za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov 
in kulture bivanja«, ki bo 14. 10. 2022. 
 
3. ZAPS podeljuje članom zbornice naslednje število kreditnih točk: 
- 3 točke za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov 
in kulture bivanja«, ki bo 14. 10. 2022. 
 
4. Udeležba se šteje tudi za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom.  
 
 
 
  



 
 

Prijave na ostale dogodke (seminarje, okrogle mize, delavnice) v okviru prireditve 
»Varnost in preventiva 2022« 

 
 

Posvet v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta 2020-2022 

 
Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z 
delom 
Četrtek, 13. oktobra 2022, od 13.00 do 15.45 ure, dvorana Urška 3 
Kotizacije ni. 
Število udeležencev je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na: https://form.jotform.com/222012479688361  
 

Posvet v organizaciji Gasilske zveze Slovenije 
Vpliv izpostavljenosti gasilcev toksičnim produktom požara 

 
Četrtek, 13. oktober 2022, od 16.45 do 19.10 ure, dvorana Urška 3 
Kotizacije ni. 
Število udeležencev je omejeno. Prijave preko Gasilske zveze Slovenije.  
 

Posvet v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
 

Posvet ob mesecu požarne varnosti »Požar – vzrok baterije«.  
Petek, 14. 10. 2022, od 11:00 do 15.30 ure, dvorana Urška 3 
Kotizacije ni.  
Število udeležencev je omejeno. Obvezna predhodna prijava ( najkasneje do 11. 10. 2022 ).  
Prijavnica in informacije o prijavi: https://www.gov.si/dogodki/2022-10-14-posvet-pozar-vzrok-baterije/ 
 

SZPV 
Predstavitev E-učne platforme Inclusive Emergency 

 
Predstavitev prve odprte večjezične platforme za e-učenje o evakuaciji in reševanju, če so v požaru ali drugi nesreči 
udeležene osebe z oviranostmi 
Četrtek, 13. oktobra 2022, od 14.00 do 16.30 ure, dvorana Urška 1 
Kotizacije ni. 
Število udeležencev je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na: https://forms.gle/uMBJHg1uUwFSCEPc9  
 
 

SZPV 
Seminar Celovit pristop k požarni varnosti 

 
Predstavitev rezultatov projekta Skilled to be a Fire Expert 
Petek, 14. oktobra 2022, od 8.30 do 12.00 ure, , dvorana Urška 1 
Kotizacije ni. 
Število udeležencev je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na: https://forms.gle/9kYGfrcCFeEZjWPY7  
 

SZPV/ZDVIS 
Predstavitev študijskih programov s predmeti s področja varstva pred požarom in varnosti in 

zdravja pri delu 
 
Četrtek, 13. oktobra 2022, od 16.00 do 17.00 ure, dvorana Urška 2 
Kotizacije ni. 
 

.    
 
 

https://form.jotform.com/222012479688361
https://www.gov.si/dogodki/2022-10-14-posvet-pozar-vzrok-baterije/
https://forms.gle/uMBJHg1uUwFSCEPc9
https://forms.gle/9kYGfrcCFeEZjWPY7

