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V A B I L O  N A  P O S V E T  

Vpliv gasilcev na korporativno varnost, 

 

ki ga organizira komisija za industrijsko gasilstvo Gasilske zveza Slovenije  

v sredo, 20. novembra 2019, 

v avditoriju izobraževalnega centra za zaščito in reševanje IG, Zabrv 12, Ig. 

PROGRAM POSVETA 

17.30 – 18.00 Prihod udeležencev posveta  

18.00 – 18.15 Uvodni pozdravi 

Franci Petek, poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije 
Borut Lončarevič, 
predsednik komisije za 
industrijsko gasilstvo  

18.15 – 18.35 

Vloga gasilcev pri korporativni varnosti podjetja. 
Predstavitev področja korporativne varnosti.  
Kje gasilci lahko odigrajo pomembno vlogo pri 
korporativni varnosti, ocene tveganj, razprava. 

Dr. Denis Čaleta, 
predsednik Slovenskega 
združenja za korporativno 
varnost 

18.35 – 18.55 

Potenciali gasilcev v industriji. Gasilski potencial 
znanja in izkušenj v industriji. Sodelovanje pri 
projektiranju, zahtevah tehnologije, smernice in 
odločitve projektantov, vpliv investitorja na izvedbo. 
Krizni management v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Primeri, razprava. 

Borut Lončarevič, 
predsednik komisije za 
industrijsko gasilstvo 

18.55 – 19.05 ODMOR  

19.05 – 19.25 Povezava industrije in gasilcev. Primeri dobre prakse. Bonpet Systems d.o.o. 

19.25 – 19.45 

Podajanje informacij za javnost pri velikih nesrečah v 
industriji. Katere informacije pričakujejo mediji in od 
koga, kdo komunicira z novinarji in kako. "Navzkrižje" 
interesov novinarjev in gasilcev, policistov, reševalcev. 
Zakaj in za koga je pomembno dobro in učinkovito 
sodelovanje med mediji in reševalci/posredovalci. 
Učinkovito komuniciranje podjetja z mediji ob nesreči 
in vloga gasilcev. Primeri, analiza, vprašanja, razprava. 

Tadeja Anžlovar,  
RTV Slovenija 

19.45 – 20.00 Sklepna beseda  
 

Vodilna misel: 

http://www.gasilec.net/
mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net
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Operativni gasilci se vsakodnevno srečujemo z različnimi vrstami intervencij. Raznovrstnost 
intervencij ter zahtevnost njihovega reševanja zahtevajo nova znanja. Skozi organizirane 
strokovne posvete se želimo dodatno izobraževati, odpirati vprašanja in jih reševati skladno s  
potrebami današnjega časa. 
 
Cilji posveta: 
Cilj posveta je odpreti temo gasilskih kompetenc in približati potencial gasilskega znanja 
delodajalcem ter povečanje vpliva gasilcev na korporativno varnost. 
 
Posvet je namenjen: 
Vodstvom PIGD, direktorjem podjetij in odgovornim za požarno varnost v podjetjih, osrednjim 
gasilskim enotam, gasilcem operativcem.  
 
Predavatelji:  
 

Borut Lončarevič VkGČ. Specialist managementa, regijski gasilski poveljnik, 
predsednik komisije za industrijsko gasilstvo. Dolgoletne izkušnje na področju 
gasilstva, vodenja in koordinacije intervencij, tekmovanj in drugih dogodkov. Vodja 
projektov in investicij v podjetju Intersocks d.o.o.  

 
 

Tadeja Anžlovar: po izobrazbi univ. dipl. novinarka, 20 let izkušenj v radijskem in 
televizijskem poročanju, zaposlena na RTV Slovenija kot novinarka in urednica 
dnevnih oddaj; veliko izkušenj na terenu s poročanjem o naravnih in drugih 
nesrečah. Članica PGD.  

 
 

dr. Denis Čaleta ICS: predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost. Je 
avtor številnih knjig, prispevkov in razprav s področja korporativne varnosti, zaščite 
kritične infrastrukture, protiterorizma, kibernetske varnosti in drugih z varnostjo 
povezanih procesov. predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost. 

 

Bonpet Systems d.o.o.: Podjetje je leta 2001 pričelo z lastno 
proizvodnjo samodejnih gasilnih ampul Bonpet. Svojo kvaliteto in 
sposobnost nudenja strokovne pomoči izkazujejo s certifikati in 

referencami. Vsak posameznik, vsako podjetje, vsak partner je pomemben člen v verigi, saj 
vsak dodaja svoj košček k mozaiku uspeha. Vsi zaposleni si prizadevajo k varnemu načinu 
življenja uporabnikov njihovih izdelkov. 

 
 
Število mest:  
Posveta se lahko udeleži od 60-90 udeležencev.  
 

Priporočljivo gradivo:  
Slušatelji si pred seminarjem pregledajo spletna gradiva GZS in ICS:  
Področje preventive: 
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http://www.gasilec.net/preventiva/gasilci 
Področje korporativne varnosti  
http://www.ics-institut.si/clanki/clanek/237 
 

Prijave: 
Prijave se zbirajo do 18.11.2019, na elektronski naslov dusan.vizintin@gasilec.net na 
priloženem obrazcu. V primeru večjega števila prijavljenih se bo upošteval vrstni red prispelih 
prijav. 
 

Organizator si zaradi tehničnih razlogov pridržujejo pravico do sprememb. 
 

  Poveljnik: 

                                                                                                                                             Franci Petek 
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