
 
 
 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM 
»Ravnanje s požarnimi tveganji« 

 
Pri požarih se nam stalno pojavljajo izzivi, kako bi bilo mogoče zmanjšati tveganje za njihov nastanek 
oziroma izboljšati požarno varnost. Dejavnike, ki vplivajo na možnost nastanka požarov je 
najpomembneje omejiti ali celo izključiti. Pri tem poleg primernih tehničnih in človeških dejavnikov 
pomembno vlogo igra tudi ustreza zakonodaja. Vabimo vas na strokovni seminar na temo varstva 
pred požarom »Ravnanje s požarnimi tveganji« kjer boste prisluhnili aktualnim vsebinam in 
zakonodajnim novostim.  
 
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 za varnost in zdravje pri delu 
- upravitelje večstanovanjskih stavb 
- projektante požarne varnosti 
- zaposlene v organizacijah z dovoljenjem za delo. 

 
DATUM IN LOKACIJA IZVEDBE: 
 
28. NOVEMBER 2019  
HOTEL STIL, Litijska cesta 188, 1261 Ljubljana - Dobrunje   

 
KOTIZACIJA: 
 
Cena seminarja je 115,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo 
o udeležbi. Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja na TRR IVD Maribor,  
IBAN 30000-0000828125 pri Sberbank d.d., sklic: 00 2019-2811. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste 
organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  
 

URNIK:  
 

09.00 – 09.10 Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev. 
 
09.10 – 10.00 Kaj se lahko naučimo iz zadnjih večjih požarov v objektih in naravi? - ddr. Aleš Jug, 

predsednik komisije za preventivo pri mednarodni organizaciji CTIF  
 
10.00 – 10.45 Sodelovanje z gasilci - Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
 
10.45 – 11.00 Odmor s prigrizki.  
 
11.00 – 11.45 Krizno komuniciranje z mediji - izziv, priložnost ali obvezno zlo sedanjosti? – Jure 
  Čokl, novinar Radia Slovenija 
 
11.45 – 12.15 Predstavitev novega predpisa: Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na 

prostem – ddr.Aleš Jug, predsednik komisije za preventivo pri mednarodni organizaciji 
CTIF 

 
12.15– 13.00 Primer vgrajenega sistema za gašenje skladiščenih odpadkov v prostoru in na 

prostem – Brigita Velše, Rosenbauer Slovenija  
 
13.00– 13.15   Diskusija in zaključki seminarja. 



 
 

 
Prijavnica za seminar  

 
»Ravnanje s požarnimi tveganji« z dne 28. november 2019 

 
 
Ime in priimek udeleženca: 
 
Datum rojstva: 
 
Dela in naloge: 
 
Naziv podjetja:  
 
 
Elektronska pošta:  
 
 
Telefon: 
 
 
Datum:         Podpis odgovorne osebe:  

 

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

 
 
 


