
PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA UO MST  
 

Ime:    Janez   Priimek: Balantič 
Letnica rojstva:  1965 
Kraj stalnega prebivališča:  Podgorje 12 B, 1241 Kamnik 
Delovne izkušnje: 
1994 dalje: lastno podjetje Biro B d.o.o., kjer preko 25 let opravljam vodilne in vodstvene naloge direktorja 
ter naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, ekologije, varstva pred požarom in protieksplozijske 
zaščite. 
1990-1994: Ideja Kamnik, vodja inženiringa 
1988-1990: Kemijska industrija Kamnik, Služba varstva pri delu 
 
Izobrazba:   
2017: Magisterij, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju     
          Naslov diplomske naloge: Analiza eksplozivnosti in določitev varnostnih ukrepov pri proizvodnji 
          aluminijevega prahu, mentor: doc. dr. Barbara Novosel 
          Pridobljeni naziv: mag. okolj. ved 
2004: Diploma, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   
          Naslov diplomske naloge: Varnostni ukrepi, nevarnosti in konkretni predlogi za varno 
          proizvodnjo Al prahov, mentor: dr. Primož Gspan 
          Pridobljeni naziv: diplomirani varnostni inženir 
1989: Diploma, Višja tehniška varnostna šola v Ljubljani 
          Naslov diplomske naloge: Projektiranje tipskega 20 t skladišča za eksplozive, mentor: Alfonz 
          Zafošnik, u.d.i.k. 
          Pridobljeni naziv: inženir 
1984: Srednja gradbena tehniška šola v Ljubljani 
          Pridobljeni naziv: gradbeni tehnik 

 
Predavanja, seminarji, članki v strokovnih in znanstvenih revijah: 

• Smernica za zajem požarne vode, članek IZS NOVO, letnik 23, julij 2020 
• Smernica za zajem požarne vode, članek Požar, 3-2020 
• Smernica za zajem požarne vode, prevod in uvedba v pravni red RS, IZS MST-13-2020 
• Investigation of the explosion-related Parameters and their influence on the severity of 

an explosion involving aluminium dust, PROCESS SAFETY PROGRESS, december 
2019 

• Preprečevanje prašnih eksplozij aluminijevih prahov (Dust Explosion Prevention in 
Aluminum Powder Production), Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti, 
Portorož, maj 2017 

• Določanje varnostnih ukrepov pri proizvodnji aluminijevega prahu s posveta »Varstvo 
pri delu, varstvo pred požari in medicina dela«, Portorož, 11.-12.05.2010 

• Gorenje in gašenje aluminijevega prahu in past, Požar, številka 2, maj 2004 
• Metodologija stanja varnosti in zdravja v podjetjih s posveta »Integracija varnosti in 

zdravja pri delu v dejavnosti podjetja«, Portorož, 17.-18.10.2000 
Datum vpisa v imenik IZS: 14.12.2011 
Identifikacijska številka: TV 0767, TP 0796  
Prevladujoče področje dela: Projektiranje, Svetovalni inženiring 

 
Nekaj zadnjih referenc:  
2021  Poslovni objekt Matisa Šentjernej (načrt PV)  
          Poslovno skladiščni prostori L PLAST Kamnik (načrt PV),  
          Poslovni objekt Godič (Varnostni načrt, Koordinacija VPD) 
2020  Poslovno skladiščni objekt FILTOP Mengeš (načrt PV),  
          Poslovni objekt HUBAT (načrt PV) 
2019  Poslovni prostori SIMP S (zasnova PV) 
2018  Prenova grajskega kompleksa Stari grad (Študija PV), 
          Knjižnica F.B. Kamnik- prenova (strokovno mnenje) 
          Poslovni objekt Mrak (Študija PV) 

 
Navedba razlogov zakaj kandidirate in za kaj si boste prizadevali, če boste izvoljeni: 
Kandidiram zato, ker želim svoje delo člana OU nadgraditi kot predsednik sekcije.  

 Želim, da postanemo tehnologi enakovreden del IZS-ja ter da uspemo uveljaviti obvezno 
izdelavo tehnoloških projektov ter pooblastitev izključno nas tehnologov kot edinih 
pooblaščenih izdelovalcev teh projektov v okviru dokumentacije za graditev! 

 Poleg tega si bom prizadeval za vključitev inženirskih strok v IZS MST, ki trenutno 
še niso del IZS-ja, pa bi sem vsekakor sodile! 

                                                           Podpis kandidata: 
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