SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM
»POŽARNA OGROŽENOST TER IZZIVI NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI«
Požar je ena od hujših nezgod, ki se lahko pripeti. Da bi možnost nastanka požara zmanjšali na najnižjo možno
stopnjo, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje. Pri določanju ukrepov
bistveno vlogo igra tudi ocena požarne ogroženosti. Na posvetu bo predstavljen novi Pravilnik o izdelavi ocen
požarne ogroženosti, ki določa vrste ocen, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti, metodologijo za
izdelavo ocen ter ocene ogroženosti po novem.
Nedavni potres, ki se je zgodil v sosednji državi smo čutili tudi posamezni prebivalci celotne Slovenije. Vemo, da
po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra. Če je edina
učinkovita obramba pred posledicami potresa potresno odporna gradnja, pa lahko na zmanjšanje posledic
potresa, tudi nastanka požara, vplivamo z dobro preventivo. Prisluhnili bomo izkušnjam in praksi o vplivih
potresne ogroženosti na požarno varnost.

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: 3. marec 2021
OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani ali spletna izvedba preko Microsoft Teams-a.

KOTIZACIJA:
Cena seminarja je 115,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo, ter ustrezno 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 2021-0303. 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.

Predavatelj:
09.00 – 9.30

ddr.Aleš Jug
Ocena požarne ogroženosti po novem pravilniku o izdelavi ocen požarne ogroženosti, Ur.l.RS,
180/20.

Predavatelj:
9.30 – 10.00

Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana
COVID 19 – kako v primeru suma na okužbo postopa gasilska enota?

10.00 – 10.30

Odmor

Predavatelj:
10.30 – 11.00

ddr.Aleš Jug
Vpliv potresne ogroženosti na požarno varnost – izkušnje in prakse ter pregled smernic in
priporočil stroke.

Predavatelj:
11.00 – 11.30

Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana
Gasilski ključ kot možnost hitrejšega posredovanja gasilcev na objektu.

11.30 dalje

Razprava z udeleženci

Prijavnica na seminar, 3.marec 2021
»POŽARNA OGROŽENOST IN IZZIVI NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI«

Ime in priimek udeleženca:
Datum rojstva:
Dela in naloge:
Naziv podjetja:

Elektronska pošta:

Telefon:

Datum:

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

Podpis odgovorne osebe:

