
  
 
 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM 
»Požar kot družbeni problem – zavarovanje požarnih tveganj v podjetju« 

 
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 »Požar kot družbeni problem – zavarovanje požarnih tveganj v podjetju« 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 
 podjetja z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu 

 
DATUM IN LOKACIJA IZVEDBE: 
 
19. junij 2020  
KRISTALNA PALAČA – KONGRESNA DVORANA (2.nadstropje), AMERIŠKA ULICA 8, 
LJUBLJANA   

 
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 2020-1203. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste 
organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  
 
 

URNIK:  
 
08.30 – 09.00 Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev. 
 
09.00 – 9.45 Baterije – nevarnost za nastanek požara in preventivni ukrepi - ddr. Aleš Jug, 

predsednik komisije za preventivo pri mednarodni organizaciji CTIF  
 
9.45 – 10.45 Kako ustrezno zavarovati tveganja v podjetju, vezana na požarno varnost, Damir 

Pelak 
 
10.45 – 11.00 Odmor s prigrizki.  
 
11.00 – 11.45 Predstavitev novega Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne  

zaščite, Janko Merc, IVD Maribor 
 
11.45 – 12.30 Korak več k zmanjševanju tveganj v podjetju – neprekinjeno poslovanje podjetja – 

ddr.Aleš Jug, predsednik komisije za preventivo pri mednarodni organizaciji CTIF 
 
12.30 dalje Diskusija in zaključki seminarja. 
 



 

Prijavnica za seminar  
 

»Požar kot družbeni problem – zavarovanje požarnih tveganj v podjetju« z dne 19. junij 2020 
 
 
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.   

 
 
 


