
 
 

 
 

PPRRIIPPRRAAVVLLJJAALLNNII  SSEEMMIINNAARR  NNAA  SSTTRROOKKOOVVNNII  IIZZPPIITT  IIZZ  VVAARRSSTTVVAA  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM  

  

 

  
TTEERRMMIINN::  1188..  33..  iinn  1199..  33..  22001199  

  
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :  
 

• STROKOVNIM DELAVCEM VARSTVA PRED POŽAROM  
 
Program je v skladu  z zahtevami Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. 
list RS, št. 32/11) in Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12). 

 
PROGRAM USPOSABLJANJA: 
 
Ponedeljek, 18. 3. 2019 

OD 8.00 DO 14.00  

• Uvodni razgovor s pojasnili in urejanje dokumentacije. 

• Osnove pravne ureditve varstva pred požarom. 

• Zakon o varstvu pred požarom. 

• Zakon o gasilstvu. 

• Drugi podzakonski predpisi s področja varstva pred požarom. 
 
Torek, 19. 3. 2019 

OD 8.00 DO 16.00  

• Osnove gorenja in gašenja.  

• Osnovne značilnosti gorenja. 

• Pogoji in produkti gorenja. 

• Gorenje trdih, tekočih in plinastih snovi. 

• Izvori vžiga in možnosti za nastanek požara. 

• Vrste in tipi požarov. 

• Poznavanje in uporaba sredstev, naprav in opreme, ki se uporablja za preprečevanje in gašenje 
požarov.  

• Aparati za gašenje požarov. 

• Hidranti in hidrantna omrežja. 

• Sistemi aktivne požarne zaščite.  

• Prikaz in demonstracija uporabe priročnih gasilnih sredstev. 

• Usposabljanje zaposlenih o varstvu pred požarom. 

• Varnostni ukrepi pred nastankom požara. 

• Ukrepanje ob nastanku požara.  

• Evakuacija ter evakuacijske vaje  

• Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in evakuacijo.  

• Preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara. 

• Gradbeni, tehnični, tehnološki, organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka požara. 



 
 

 

Izvajalec izpita je Ministrstvo za Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Kanidat se prijavi na 
izpit na Upravo na povezavi: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os31.htm.  
 
Cena izpita je 155€. Termii v letu 2019 so: 13. 3., 10. 4, 8.5., 9.10., 20. 11., 4. 12.  
       

 
KOTIZACIJA PRIPRAVLJALNEGA SEMINARJA ZNAŠA: 
 

•  na udeleženca znaša 488 €. 
 

 
Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 
2000 Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank d.d. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca, 
delovno organizacijo in ''namen nakazila'': ''strokovni POŽAR''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 
02/ 421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja. Za sklic uporabite številko 99.  
 
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja, pisno gradivo, malica med odmorom in DDV. 
 
INFORMACIJE: 
 
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si   

 
LOKACIJA USPOSABLAJNJA: 
 
IVD MARIBOR, VALVASORJEVA ULICA 73, 2000 MARIBOR (STUDENCI)– III. NADSTROPJE. 
 

PRIJAVNICA NA PRIPRAVLJALNI SEMINAR NA STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM 
 
Ime in priimek udeleženca: 
 
 
Prijavljam se na:             TERMIN 18. in 19. marec 2019                  
 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail): 
 
 
 
Odgovorna oseba (podpis): 
 
 
 
Žig:                                                                                                           Datum:  
 
 
 

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil. 
 

Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov, 
kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si! 
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