
 
 

 
»Nemoteno poslovanje kot orodje za povečanje odpornosti 
podjetja in zagotavljanje varnosti v primeru motenj, kot so 

pandemije (koronavirus) « 
 

DATUM izvedbe: 27. maj 2020, s pričetkom ob 11.00 uri. 
 

 
Izredne razmere so nas vse, bolj ali manj, presenetile. Na take in podobne razmere se lahko pripravimo, če 
imamo izdelane scenarije, ki bodo dobra osnova za hitro sprejemanje pravih odločitev.  
 
V ta namen bomo na IVD, z vrhunskim predavateljem Ddr.Jugom, izvedli serijo webinarjev na temo Nemoteno 
poslovanje podjetja v izrednih razmerah. 
 
Izvedli bomo 4 webinarje, kjer bo prvi pregled tematike in osnovne smernice, ostali trije pa bodo moduli po 
posameznih področjih. 
 
 
Predavatelj: Ddr. Aleš Jug 
 
Nimamo surovin in trga, zaposleni pa morajo omejeno delati od doma! Kaj sedaj? Epidemija koronavirusa 
spreminja delovne procese. Veliko ljudi dela od doma, številna podjetja občutijo motnjo v oskrbi s surovinami in 
prodaji izdelkov in storitev na trgu. Globalno je le okoli 30%  podjetij pripravljeno na motnje, kot jih 
predstavljajo naravne in druge nesreče ter hitre spremebe na trgu. Orodje, ki naredi podjetje bolj odporno je 
načrtovanje nemotenega poslovanja podjetja. Načrt nemotenega poslovanja podjetja (NPP) je niz postopkov, na
vodil in vzpostavljenih sistemov za vodenje organizacije v času med in po motnji delovanja (npr. zaradi naravne a
li tehnološke nesreče oz. okoliščin na trgu). Smisel ustrezne politike načrtovanja nemotenega poslovanja 
podjetja je, da se podjetje lahko prilagodi tudi motnjam, ki jih povzročijo malo verjetni dogodki, kot je globalni 
izbruh koronavirusa.  
 
Program nemotenega poslovanja podjetja med drugim odgovori tudi na aktualna vprašanja kot so: 

- Kako prilagoditi delovne funkcije izrednim razmeram? 
- Kako delovne procese kljub omejeni oskrbi in okrnjeni kadrovski sestavi še vedno izvajati varno? 
- Kako kljub novo sprejetim vladnim odlokom, ki posegajo na področje požarne varnosti zagotoviti 

ustrezno požarno varnost? 
- Kako ustrezno v kratkem času usposobiti zaposlene in zagotoviti vsem dostopna navodila za varno 

delo? 
- Kako hitreje okrevati po motnji, kot jo predstavlja trenutna pandemija koronavirusa? 

 
Vabimo vas na webinar, ki bo udeležencem predstavil pomen politike nemotenega poslovanja podjetja, 
postopke za uvajanje le te v podjetje, poskušal najti odgovore na gornja vprašanja in podal nekatere primere 
dobrih praks na področju reševanja problematike varnosti in zdravja pri delu v času omejitev, kot jih narekuje 
pandemija koronavirusa.   
 
Zaželeno je, da se webinarjev udeleži ekipa iz podjetja (odgovorne osebe, kadrovska služba, varnost in 
zdravje pri delu, nabava, informatik)  
 
 
 
 
 



 
Program webinarja: 
 
20 minut – Upravljanje nemotenega poslovanja v organizaciji – načrt nemotenega poslovanja, odziv na izredne 
razmere, krizno upravljanje in okrevanje  
15 minut – Načrt nemotenega poslovanja podjetja – izhodišča v obstoječi slovenski zakonodaji 
20 minut – Kako učinkovit je načrt nemotenega poslovanja podjetja? Obravnava primerov iz prakse 
20 minut – Kako naprej? Okrevanje po pandemiji koronavirusa  
 
 
DDr. Aleš Jug ima opravljena doktorska študija s tematik požarnega inženirstva (področje transport in logistika) 
in oskrbovalnih verig (področje poslovnih ved). V letih od 2001 do 2014 je bil na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani nosilec predmetov, kot so Teorija gorenja, gašenja in dinamika požarov, Gašenje 
požarov in reševanje ter Požarna preventiva v tehnologiji, kasneje pa je predaval na več univerzah v ZDA. Dr. Jug 
je predsednik komisije za požarno preventivo pri mednarodnem združenju reševalnih služb CTIF in član 
ekspertne skupine IFSS - International Fire Safety Standards (IFSS) Coalition sklicane s strani Organizacije 
združenih narodov z namenom posodobitve standardov na področju varstva pred požarom. Strokovno se 
ukvarja s svetovanjem na področju ocene požarnih tveganj in je eden od mentorjev v Šoli procesne varnosti, ki 
teče pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Je soavtor strokovnega priročnika o načrtovanju požarne 
varnosti, ki je izšel pri Inženirski zbornici Slovenije. Ob pandemiji korovnavirusa o procesu nemotenega 
poslovanja podjetja svetuje Združenju kemijske industrije, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice 
Slovenije. Pripravlja strokovni priročnik na področju nemotenega poslovanja podjetja, ki bo prva tovrstna 
monografija v slovenskem jeziku in prilagojena slovenskim podjetjem.    
 
KOTIZACIJA: 

Stroški kotizacije za posamezen webinar znašajo 95 EUR plus DDV, v kotizaciji sta všeta dva posamezna dostopa 
do webinarja.  Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo webinarja, na IBAN 30000-0000828125 p
ri Sberbank d.d., sklic: 00 2020-2705. 
 
Vljudno vabljeni! 
Barbara Vogrič (031 744 566), IVD MARIBOR, Podružnica Ljubljana, Verovškova ulica 64 A, 1000 Ljubljana 
 

    PRIJAVNICA NA WEBINAR 
 

Nemoteno poslovanje kot orodje za povečanje odpornosti podjetja in zagotavljanje varnosti v primeru 
motenj, kot so pandemija (koronavirus) z dne 27. maj 2020 s pričetkom ob 11.00 uri 

 
Ime in priimek udeleženca/ev: 
 
Delovno mesto: 
 
 
Podjetje (naziv ter naslov) :  
 
 
Elektronska pošta:  
 
 
Telefon: 
 
 
Datum:         Podpis odgovorne osebe:  
 
 

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