
 
 
 

 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM  
»Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno 

skladiščenje ob objektih« 
 
 V letu 2021 smo bili samo v Sloveniji priča dveh velikih požarov s katastrofalnimi posledicami: požar obrata 
Treves pri Trebnjem in požar večjega skladišča v Vižmarjah pri Ljubljani. V primeru obeh požarov je do vžiga in 
začetka požara prišlo izven objekta na skladiščenih dobrinah neposredno ob objektu. Od tu naprej se je požar 
prenesel na objekt, ki je v požaru v celoti pogorel. Na seminarju bomo na problematiko začasnih in trajnih 
skladiščnih površin ob objektih pogledali z vidika požarnih tveganj, veljavnih domačih in tujih predpisov ter 
priporočil stroke ter priporočljivih preventivnih ukrepov. Podana bo kronologija ter podrobna analiza dveh 
požarov, kjer so objekti prav zaradi neustreznega skladiščenja pogoreli v celoti.  
 
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: 17.februar 2022   
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 30000-000082812
5 pri Sberbank, sklic: 00 2022-1702. 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 Skladiščenje na prostem – Ocena tveganj in predlog ustreznih rešitev 
 
Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
9.30 – 10.00 Operativno delo ob požaru in sodelovanje odgovornih. 
 
Predavatelj: ddr.Aleš Jug 
10.00 – 10.30 Skladiščenje na prostem – Domači in tuji predpisi ter smernice 
 
Odmor 
10.30 – 11.00 
 
Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
11.00 – 11.30  Operativno delo na velikih intervencijah izkušnje iz prakse. 



 
Predavatelj: ddr.Aleš Jug 
11.30 – 12-00 Kronologija požara s predlogi preventivnih ukrepov 
   
 
12.00 dalje Razprava z udeleženci  
 
 
  

Prijavnica na seminar iz požarne varnosti,  17.FEBRUAR 2022  
 

»Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje  
ob objektih«  

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

 
 
 

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