
 
 
 

 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM  

»NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ« 
 

Svet okoli nas se nedvomno spreminja. Pandemija, ki je letos dobesedno ustavila svet, vsaj posredno vpliva tudi 

na požarno varnost. Zaradi gospodarskih in družbenih vplivov so moteni oskrba in prodaja dobrin in storitev, 

pogosto tudi sam nadzor. Vse to so lahko vzroki, ki pomen požarne varnosti potisnejo v ozadje. Na rednem 

jesenskem posvetu bomo obravnavali primere ocen požarnih nevarnosti in tveganj v spremenjenih pogojih 

delovanja podjetja, se vprašali kako reševati problematiko okoljske zakonodaje vezane na požarno varnost ter 

podrobno analizirali nekaj zadnjih večji požarov in eksplozij.  

 

Predavatelji bodo podali pregled sprememb predpisov na področju požarne varnosti.   

 

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: 
 
25. NOVEMBER 2020  
OOZ LJUBLJANA VIČ, TRŽAŠKA CESTA 207 V LJUBLJANI   

 
KOTIZACIJA: 
 
Cena seminarja je 125,00 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 30000-000082812

5 pri Sberbank d.d., sklic: 00 2020-0411. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste organizacije nudimo 10 % popust na 

celoten znesek.  

 

Na seminar vas vabimo tudi preko webinarja, kotizacija znaša 115,00 EUR plus 22% DDV. 
 

Glede na epidemiološko situacijo se lahko zgodi, da bomo izvedli le webinar, obveščeni boste pravočasno. 
 

URNIK:  
 

08.30 – 09.00 Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev. 

 

09.00 – 09.45  DDr. Aleš Jug: Medote za oceno požarnih nevarnosti  – smernice, izkušnje in praktični primeri 

09.45 – 10:30  Milan Dubravac: Ekologija in požarna varnost - izzivi in nove smernice, ki jih prinaša uporaba 

penil  

10:30 – 11:00  Odmor 

11:00 – 11:30  DDr. Aleš Jug: Amonijev nitrat – tveganja, preventivni ukrepi in pregled nekaterih večjih 

nezgod (kronološka analiza Beirutske eksplozije) 

11:30 – 12:15  DDr. Aleš Jug: Vpliv COVID 19 na požarno varnost – kako naprej? 

12:15 – 13:15  Diskusija in zaključek posveta 



 

 

 

Prijavnica za seminar  
 

»NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ«  
25. november 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.   

 
 

 


