
 
 

 
 

SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM  
»Izzivi sodobnih vozil in evakuacija iz objektov v primeru požara« 

 
Podatki kažejo, da je na naših cestah vse več vozil na alternativne pogone, ki prinašajo nove izzive pri polnjenju, 
hranjenju in tudi pri gašenju, ki je drugačno od gašenja požarov na  klasičnih vozilih. Vljudno vas vabimo na 
strokovni seminar z aktualnimi vsebinami na temo požarnih tveganj, ki jih predstavljajo vozila na alternativne 
pogone in preventivni ukrepi.  
V primeru požarov, potresov in drugih izrednih dogodkov je takojšnja evakuacija iz objekta lahko življenjskega 
pomena. Poseben izziv predstavlja evakuacija gibalno oviranih oseb, ki od umiku potrebujejo dodatno pomoč, 
izvajalci evakuacije pa tehnične pripomočke. Svoje izkušnje in dobre prakse pri izvajanju evakuacije bodo z nami 
delili strokovnjaki. 
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: 22.marec 2023   
Seminar bo izveden v živo na lokaciji, OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani ali ONLINE.  
 
KOTIZACIJA: 
Cena seminarja je 126,50 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 N Banki d.d., sklic: 00 2023-2203. 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, Preventivec s.p. 
09.00 – 9.45 Požarna tveganja, ki jih predstavljajo vozila na alternativne pogone. 
 
Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
9.45 – 10.30 Organizacija dela ob evakuaciji ter sodelovanje z gasilci. 
 
Odmor 
10.30 – 11.00 
 
Predavatelj: Jure Dolinar, vodja gasilske čete, Gasilska brigada Ljubljana 
11.00 – 11.45 Transport ljudi ob evakuaciji – načini in pripomočki. 
  Predstavitev opreme evakuacije.  
 
Predavatelj: ddr.Aleš Jug, Preventivec s.p. 
11.45 – 12-30 Požarno preventivni ukrepi vezani na vozila na alternativne pogone. 
   
12.30 dalje Razprava z udeleženci  



 
 
  

Prijavnica na seminar iz požarne varnosti,  22.marec 2023  
 

»Izzivi sodobnih vozil in evakuacija iz objektov v primeru požara«  

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

 
 
 

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