Strokovni dnevi
Borisa Stevanoviča Stevčijevi dnevi
Rogla, 5. - 6. april 2008

SOBOTA 5.4.2008

NEDELJA 6.4.2008

VELIKA DVORANA
ura

VELIKA DVORANA
tema

predavatelj

9:00 - 10:00 Prihod in prijava
10:00 - 10:30 Uvod - plenarno

ura

Milan Dubravac

10:30 - 11:30 Gasilska taktika - kako jo Milan Dubravac,
učiti
Jure Dolinar

Železniki - predstavitev
10:00 - 10:50 posredovanja gasilcev

Boris je bil v gasilski stroki prav gotovo sinonim
za nesebično širjenje znanja na kvaliteten in
ustrezen način. Tisti, ki nas je kdaj učil to vemo.
Pravijo, da je ključ v ljudeh, prihodnost je odvisna
od njihovega znanja in Boris Stevanovič se je tega
zavedal. Ob več priložnostih nam je omenjal
naslednji stavek: ''Znanje je verjetno edina dobrina
na svetu, ki ruši klasično ekonomsko teorijo'';
namreč bolj ko znanje delimo z drugimi, več ga je.
Ta misel nas je vodila tudi k ideji, da njegov
spomin ohranimo na način s katerim bi se on prav
gotovo strinjal, tako, da širimo znanje. Vaš odziv
bo merilo, koliko cenimo znanje in koliko smo
pripravljeni vložiti v pridobivanje le-tega. Lanski
odziv je presegel vsa pričakovanja in prepričani
smo, da nas bo znanja željnih letos še več.

13:00 - 13:50 Požar v podjetju Seaway Koselj Janez,
Metod Gaber
14:00 - 14:50 Kaj bi bilo če…?
14:50 - 15:20 ODMOR za kavo

11:20 - 12:05

Rajko Jazbec,
Janez Hočevar

17:00 - 17:50 Monoksid tihi ubijalec

Anton Posavec

19:00 - 20:00 VEČERJA
20:00 - 20:30 Razglasitev najbolj pogumnega dogodka v
zadnjem času in naj-operativca za leto 2007
Oskarjevo presenečenje
MALA DVORANA

Oskar Neuvirt

MALA DVORANA
ura

tema

13:00 - 13:50 Velikost operativnih enot
in operativni postopki
14:00 - 14:50 pro&contra

Kornat - analiza in posledice

Primož Bajec in
tuji strokovnjaki

13:00 - 13:30 Plenarno zasedanje - zaključek
KOSILO
MALA DVORANA

MALA DVORANA
ura

tema

predavatelj

9:00 - 9:50

Makedonija, Grčija Domen Torkar,
10:00 - 10:50 slovenska pomoč, EU odzivi Boštjan Triler

18:00 - 19:00 Zbirateljska urica

20:30 -

Klemen Šmid

12:05 - 13:00 Koliko smo vredni gasilci?

13:30

15:20 - 16:05 Prezračevanje, kakšno
16:05 - 16:50 kdaj?

predavatelj

10:50 - 11:20 ODMOR za kavo

11:30 - 13:00 KOSILO

Tudi letos smo za operativne gasilce pripravili
strokovne dneve z zanimivimi strokovnimi temami,
ki bodo vsaka po svoje dodale kamenček k znanju
na področju operative. Lanski večji požari in
nesreče, strokovne zanimivosti, tehnološke
novosti v Sloveniji in širše, so prav gotovo teme, ki
zanimajo vsakega operativca. Obenem s tem
srečanjem ohranjamo ime Borisa Stevanoviča,
gasilskega strokovnjaka, ki nas je pred dvema
letoma nepričakovano zapustil.

tema

9:00 - 9:50

predavatelj
Darko Muhič,
Ciril Tomše

14:50 - 15:20 ODMOR za kavo
15:20 - 16:05 LED tehnologija

Gregor Ušeničnik

16:05 - 16:50 Strokovna razlaga
17:00 - 17:50 statuta GZS

Tone Podobnik,
Lenča Arko Fabjan

Boris Stevanovič
(26.7.1953 –
28.3.2006)
Stevči se je rodil v Ljubljani,
se kasneje preselil v Kranj
in po tekstilni šoli nadaljeval
študij na fakulteti za kemijo.
Zaposlil se je kot poklicni
gasilec
v
Kranju
in
napredoval
v požarnega
inšpektorja. V gasilstvu je pridobil čin VGČ in opravil
več specialnosti. Bil je odličen predavatelj in
strokovnjak na področju požarne varnosti. Kot
raziskovalec je svoje znanje posredoval v strokovnih
člankih, učbenikih in priročnikih, tako je bil soavtor
priročnika Kemija v gasilstvu in Priročnika za
gasilca. Njegovo delo se skriva tudi v zakonodaji z
gasilskega področja, sodeloval pa je tudi v različnih
mednarodnih projektih. Kot aktiven član gasilskega
foruma je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč in
nesebično posredovati gradivo, če ga je le imel. Bil
je izreden vir informacij. Tako smo se lahko iz
njegovih objav naučili mnogo takšnih stvari, ki se jih
ne bi mogli iz nobenih knjig.

