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STROKOVNI SEMINAR VZD  
NA TEMO  

PREGLEDOV IN PREIZKUSOV DELOVNE OPREME  

TER PREISKAV ŠKODLJIVOSTI V DELOVNEM OKOLJU 

 
DATUM:  14.5.2015 (četrtek)  
LOKACIJA: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, C. Lole Ribarja 18, 3325 Š oštanj  
 

             
   

Potreba po zadostitvi zakonskim zahtevam in izpopolnjevanju znanja, na podro čju 
pregledov in preizkusov delovne opreme ter preiskav  škodljivosti v delovnem okolju 
(osvetljenost, hrup, toplotne razmere), je med strokovnjaki iz varnosti in zdravja pri delu (VZD) 
v Sloveniji zelo aktualna. Društvo varnostnih inženirjev Velenje (DVI Velenje) letos praznuje 
35 let delovanja in tudi med člani DVI Velenje je mnogo takšnih, ki opravljajo strokovne 
naloge na teh področjih in bi poleg zadostitve zakonskim zahtevam želeli tudi izpopolniti 
svoje znanje. V ta namen DVI Velenje organizira strokovni seminar iz VZD na omenjeno 
tematiko, katero bodo predstavili strokovnjaki z bogatimi referencami na svojih področjih. 
 
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo z 8 to čkami  v skladu s Pravilnikom o stalnem 
strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. 
RS, št. 109/11). Točkovanje seminarja spada tudi v sklop pridobivanja t očk za strokovne 
naloge preiskav škodljivosti v delovnem okolju  ter za strokovne naloge pregledov in 
preizkusov delovne opreme . Strokovni delavci morajo na podlagi Pravilnika o dovoljenjih 
za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11 in 36/14), 
za obnovitev dovoljenja pridobiti najmanj 30 % to čk pridobljenih na usposabljanjih s 
podro čij tistih strokovnih nalog , ki jih izvajajo in za katere je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik pridobil dovoljenja (7. člen). 
 
Strokovni seminar je še posebej namenjen:  

- strokovnim delavcem za VZD, 
- zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo za VZD,  
- direktorjem in ostalim odgovornim osebam delodajalcev za VZD, 
- odgovornim osebam s področja vzdrževanja, 
- strokovnjakom s področja strojništva, elektrotehnike, energetike, itd. 
- projektantom, 
- sodnim izvedencem s področja VZD, 
- itd. 
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PROGRAM SEMINARJA:  

 

8.45 - 9.00 SPREJEM IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 

9.00 - 9.15 UVODNI NAGOVOR 
Miro Mohorko, DVI Velenje (predsednik ob ustanovitvi društva l. 1980) 

9.15 - 10.15 SISTEMI ZA FUNKCIONALNO VARNOST V INDUSTRIJSKI 
AVTOMATIZACIJI, Damijan Smonkar, FBS Elektronik d.o.o. 

10.15 - 11.15 TEHNIKE PRI IDENTIFIKACIJI IN REDUKCIJI HRUPA NA STROJU, 
KOT VIRU ZVOKA, Doc. dr. Nikola Holeček, Gorenje, d.d. 

11.15 - 11.45 ODMOR IN POGOSTITEV 

11.45 - 12.45 TEHNIKE PREISKAV RAZSVETLJAVE V DELOVNEM OKOLJU 
Dr. Gorazd Lipnik, Inštitut za sanitarno inženirstvo 

12.45 - 13.45 TEHNIKE PREISKAV MIKROKLIME V DELOVNEM OKOLJU 
Dr. Gorazd Lipnik, Inštitut za sanitarno inženirstvo 

13.45 - 14.30 VARNOST IN ZDRAVJE PRI UPORABI ENERGETSKIH NAPRAV, 
Robert Jamšek 

 
Kotizacija in pla čilo:  
 

Kotizacija za udeleženca znaša 90,00 EUR  (DVI Velenje ni zavezanec za plačilo DDV-ja). 
V ceno je vključeno gradivo, izdaja potrdil ter pogostitev med odmorom. 
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun DVI: 
- IBAN: SI56 6100 0000 0571 580 
- BIC: HDELSI22 s sklicem SI 00 99, koda namena OTHR 
V primeru odjave 1 dan pred začetkom seminarja, zaračunamo administrativne stroške v 
višini 20 % kotizacije. Pri neudeležbi ali pri odjavi na dan seminarja, zaračunavamo celotno 
kotizacijo. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja ali do spremembe termina (v 
primeru premalo prejetih prijav, ali odpovedi ključnih predavateljev). 
 
Kontaktna oseba za prijavo:  
 

Milorad ŠIKMAN, Društvo varnostnih inženirjev Velenje, Prešernova 9b, 3320 Velenje 
041 776 452, milorad.sikman@t-2.net 
Prijave zbiramo do 12.5.2015. 
 
 
PRIJAVNICA  na seminar VZD, v organizaciji DVI Velenje, dne 14.5.2015: 

Ime in priimek udeleženca: …………………………………………………………………………… 

Št. osebnega dokumenta (za vstop udeleženca v TE Šoštanj): ………………………….……………… 

Delovno mesto udeleženca: ……………...……………………………………………..…………… 

Naziv podjetja / organizacije: …...……………………………………………………….…………… 

Naslov podjetja / organizacije: ……..…………………………………………..……….…………… 

ID za DDV (davčna št.): …..……………………………………………………………….………….. 

E-pošta: ……………………………………….…..………..…. GSM: ….……….…..………………. 

Kraj in datum: ………………………………………….…….. Podpis: ……………………………… 
 

Podatki na Prijavnici se uporabljajo izključno za udeležbo na seminarju, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 


