
 
 
 

 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM  
»ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI – OD PRESOJE POŽARNIH TVEGANJ 

DO KONČNEGA UPORABNIKA « 
 
Informacije in novice o velikih požarih so v strokovni in laični javnosti vedno zelo odmevne, eden takih večjih in 
odmevnejših dogodkov se je zgodil poleti v Italiji. Žal smo vse premnogokrat priče, ko se tako v bivalnih in 
delovnih okoljih požarna varnost podcenjuje, o preventivnem delovanju pa slišimo bolj kot ne le 
občasno.  Vemo, da se nevarnostim za nastanek požara žal ne moremo v celoti izogniti, z dobro preventivo pa 
bomo lahko pomembno vplivali na zmanjšanje verjetnosti njegovega nastanka. Več znanja nam bo omogočilo 
ustrezno soočenje s težavno situacijo in zmanjšalo ogroženost življenj in premoženja ob takih dogodkih. Na 
seminarju bodo predavatelji predstavili zanimive teme, med drugim o preventivi v stanovanjskih objektih, 
pogostih vzrokih za požare v industriji in vsebino nove smernice NPF o organizaciji evakuacije osebe s 
posebnimi potrebami. 
 
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 IZVEDBE: 9. november 2021   
Seminar bo izveden 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 30000-0000828125 
pri Sberbank, sklic: 00 2021-0911. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste organizacije nudimo 10 % popust na 
celoten znesek.  

 
URNIK:  
08.45 – 09.00 Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev. 
Predavatelj: ddr.Aleš Jug 
 
09.00 – 9.30  Avgustovski požar milanske stolpnice Torre del Moro in požari podobnih visokih stanovanjskih 

objektov – vzroki, preventiva in ocena tveganja. 
 
Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
9.30 – 10.00 Primer požara stanovanjskega objekta. 
 
Predavatelj: ddr.Aleš Jug 
10.00 – 10.30 Pet najpomembnejših virov za nastanek požarov v industriji 
 
Odmor 
10.30 – 11.00 



Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
11.00 – 11.30 Zavarovan dostop do objekta in gasilci. Pomembnost dostopnih poti.  
 
Predavatelj: 
11.30 – 12-00 ddr.Aleš Jug  
  Organizacija evakuacije za osebe s posebnimi potrebami – predstavitev nove smernice NFP 
 
12-00 dalje Razprava z udeleženci  
 
 
 
  

Prijavnica na seminar iz požarne varnosti,  9.november 2021  
 

»ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI – OD PRESOJE POŽARNIH TVEGANJ DO KONČNEGA 
UPORABNIKA«  

  
Ime in priimek udeleženca: 
 
Datum rojstva: 
 
Naziv delovnega mesta: 
 
Naziv podjetja:  
 
Elektronska pošta:  
 
Telefon: 
 
Datum:        Podpis odgovorne osebe:  

 
 
 

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

mailto:barbara.vogric@ivd.si

