
 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM  
»Ekonomska učinkovitost požarne varnosti v podjetju« 

 
Področje požarne varnosti je izredno pomembno, kar se vedno znova kaže, tako v Sloveniji kot tudi 
drugje po svetu. S primernim načrtovanjem in izvajanjem preventivnih ukrepov pripomoremo k večji 
stopnji požarne varnosti. Vabimo vas na strokovni seminar na temo varstva pred požarom 
»EKONOMSKA UČINKOVITOST POŽARNE VARNOSTI V PODJETJU«, kjer boste prisluhnili 
strokovnjakoma iz področja varstva pred požarom s številnimi mednarodnimi izkušnjami.  
 
Udeležba na vsaj enem seminarju iz tematike varstva pred požarom enkrat letno je za 
pooblaščene osebe obvezna skladno z zahtevo 9. člena Pravilnika o usposabljanju in 
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – 
popr.) 
 
K udeležbi na seminarju vabimo vse, ki jih zanima tema varstva pred požarom, še posebej pa:  

- pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom  
- strokovne delavce iz varnosti in zdravja pri delu 
- upravitelje večstanovanjskih stavb 
- projektante požarne varnosti 
- zaposlene v organizacijah z dovoljenjem za delo. 

 
 
DATUM IN LOKACIJA IZVEDBE: 
 
28. marec 2019  
Območna obrtna Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana   

 
URNIK:  
 
08.45– 09.00 Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev 
 
09.00– 09.45 dr. Aleš Jug – koliko nas stane požar? 
 
09.45– 10.30 Milan Dubravac – Zgorevalni produkti, ki nastajajo med gorenjem    
 
10.30– 11.00 – Odmor 
 
11.00– 11.45 dr. Aleš Jug – Kriterij za izbor vgrajenega sistema za gašenje požarov 
 
11.450– 12.00  Milan Dubravac – Formiranje gasilske enote ter postopek izračuna potrebe po 
gasilski enoti v podjetju. 
 
12.00 dalje razprava 

 
 
 
Predstavitev predavatelja dr. Aleša Juga bo tokrat potekala v živo na daljavo preko skypa.   
Dr. Jug ima dodiplomsko izobrazbo na področju tehniške varnosti, kjer je kot varnostni inženir 
diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani, in ekonomije, kjer ima pridobljen naziv 
univerzitetnega diplomiranega ekonomista. Leta 2001 je zaključil študij požarnega inženirstva na 
Worcester Polytechnic Institute v ZDA. Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je leta 
2011 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo s področja požarne varnosti. Na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo je v letih od 1992 do 2014 kot pedagog poučeval predmete s področja požarne 
varnosti na dodiplomski in podiplomski stopnji. Dr. Jug je v času pedagoškega dela kot mentor 
pomagal pri nastanku več kot 100 diplomskih del.  
 
Od leta 1999 do danes je bil dr. Jug vodja dveh slovenskih skupin v projektih EU, predsednik 



 
tehničnega odbora Požarna varnost pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo ter član upravnega 
odbora Slovenskega združenja za požarno varstvo. Je visoki gasilski častnik ter predsednik komisije 
za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije. Je tudi predsednik komisije za požarno preventivo, 
ki deluje v sklopu mednarodne organizacije CTIF. Dr. Jug je soavtor dveh knjig: Ekonomski učinki 
varstva pri delu (ZVD, 1993) ter Priročnik o načrtovanju požarne varnosti (IZS, 2010) in avtor ali 
soavtor več kot 20 strokovih člankov. Strokovno se dr Jug ukvarja s področjem požarne preventive, 
presoje požarnih tveganj in zagotavljanjem celovitega sistema požarne varnosti v lokalni skupnosti in 
organizacijah. Na Worcester Polytechnic Institute v ZDA končuje doktorski študij s področja družbeno 
odgovornega podjetništva, kjer se raziskovalno ukvarja s požarno varnostjo kot družbenim problemom 
ter možnostmi za spodbujanje požarne preventive, ki jih v družbi omogočajo družbeno odgovorna 
podjetja. Dr. Jug je zasebni konzultant in predavatelj.  
 
Predstavitev predavatelja Milana Dubravca 
Milan Dubravec je operativni gasilec že 30 let. Večino tega časa je posvetil usposabljanju na področju 
gasilstva in požarne varnosti. Je certificairan predavatelj Agencije za jedrsko varnost pri združenih 
narodih in v mehanizmu civilne zaščite EU. Sodeloval je pri različnih EU projektih s področja civilne 
zaščite. Prav tako je opravil več tečajev s področja vodenja intervencij. Od leta 2006 do 2015 je bil 
vodja gasilske šole v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani. Opravljeno 
ima tudi pedagoško andragoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je dolgoletni 
predavatelj za različne gasilske vsebine tako v gasilski šoli kot tudi pri Gasilski zvezi Slovenije. Že 15 
let je regijski gasilski poveljnik za Gorenjsko ter član poveljstva Gasilske zveze Slovenije (GZS). Več 
let je vodil tudi Komisijo za nevarne snovi pri GZS in bil član pri večih drugih komisijah. Je soavtor 
različnih učnih interaktivnih pripomočkov za usposabljanje gasilcev. Leta 2016 je postal podpredsednik 
največje gasilske organizacije na svetu «Comité technique international de prévention et d’extinction 
du Feu (CTIF)». 
 
 
KOTIZACIJA: 
Cena seminarja je 99,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo 
o udeležbi. Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja, na IBAN 30000-000082
8125 pri Sberbank d.d., sklic: 00 2019-2803. 
Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  
 
 
 

Prijavnica za seminar  
»Ekonomska učinkovitost požarne varnosti v podjetju« z dne 28. marec 2019 

 
Ime in priimek udeleženca: 
 
Datum rojstva: 
 
Dela in naloge: 
 
Podjetje: (naziv, naslov ter davčna številka): 
 
 
Elektronska pošta:  
 
 
Telefon: 
 
 
Datum:         Podpis odgovorne osebe:  

 
 
Prijavnico prosim pošljite na elektronsko pošto:  barbara.vogric@ivd.si.   

 
 


