
 

 

   
PROGRAM SEMINARJA:  
 

8.15 - 8.30 SPREJEM IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 
  
8.30 - 8.45 UVODNI NAGOVOR 

Andrej Majdak, predsednik Društva 
varnostnih inženirjev Velenje 
 

  
8.45 - 9.45 VARNO IN ZDRAVO DELO JE TEK NA 

DOLGE PROGE, predstavitev dobre 
prakse in ukrepov pri zmanjševanju 
nezgod v podjetju GORENJE, d.d. 
mag. Vilma Fece, Direktorica varstva 
okolja ter varnega in zdravega dela 
GORENJE, d.d. 
  

  
9.45 - 10.30 PREVERJANJE ELEKTRIČNE 

OPREME IN ELEKTRIČNIH SESTAVOV 
Boštjan Meža, ESOTECH, d.d. 
 

  
10.30 - 11.15 POŽARNA VARNOST NA STALNIH IN 

ZAČASNIH DELOVIŠČIH 
Boris Brinovšek, Vodja poklicnega jedra 
PGD Velenje 
 

  
11.15 - 12.00 ODMOR IN POGOSTITEV 

 

  

12.00 - 13.00 ERGONOMSKE OBREMENITVE NA 
DELOVNIH MESTIH 
prof. dr. Zvone Balantič, Fakulteta za 
organizacijske vede 

  

13.00 - 13.45 VAROVANJE PRED PADCI V 
GLOBINO 
Primož Obolnar, ZAVAS, d.o.o. 

  

13.45 - 14.15 RAZPRAVA IN PODELITEV POTRDIL 
 

 

 

 
Primarno vodilo k organizaciji tokratnega 
usposabljanja oz. seminarja iz varnosti in zdravja 
pri delu je bilo, da strokovnjakom za varnost in 
zdravje pri delu omogočimo vsebinsko primerno 
in kvalitetno usposabljanje, ki pokriva v programu 
navedena področja stroke. Predavatelji so skrbno 
izbrani, teme so praktične in aktualne, v temah je 
vključena glavnina tveganj, ki se pojavljajo pri 
delu. 
 
 
Seminar je še posebej namenjen:  
- koordinatorjem za VZD na začasnih in 

premičnih gradbiščih, 
- strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri 

delu, 
- zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo za 

VZD, 
- pooblaščenim osebam za varnost pred 

požarom, 
- direktorjem in ostalim odgovornim osebam 

delodajalcev, 
- sodnim izvedencem s področja VZD, 
- odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, 
- projektantom, 
- itd. 
 
 
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). 
 
Vsak udeleženec bo prejel tudi potrdilo o 
udeležbi na obdobnem usposabljanju 
koordinatorjev VZD , v skladu s Pravilnikom o 
programu in načinu usposabljanja koordinatorjev 
za varnost in zdravje pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 31/2008). 
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USPOSABLJANJE oz. SEMINAR  
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Partizanska 12, 3320 Velenje 
 
 
 
 
 
 

 

 
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE 

p.p.125, (Titov Trg 2), 3320 Velenje 
 

dvi.velenje@gmail.com 
www.dvi-velenje.si 
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KOTIZACIJA IN PLA ČILO:  
 
 

Kotizacija za udeleženca znaša 90,00 EUR.  
DVI Velenje ni zavezanec za plačilo DDV-ja. 
 

V ceno je poleg udeležbe na seminarju vključeno 
gradivo, izdaja potrdil ter pogostitev med 
odmorom. 
 

Za tri ali več udeležencev iz istega podjetja se 
prizna 10 % popust. Popusti se med seboj ne 
seštevajo. 
 

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka 
seminarja na transakcijski račun DVI Velenje: 
- IBAN: SI56 6100 0000 0571 580 
- BIC: HDELSI22, koda namena GDSV  
 

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). 
 
 
 
PRIJAVE:  
 
po e-pošti na: 
dvi.velenje@gmail.com 
 

ali  
 

po pošti: 
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE, 
p.p.125, 3320 Velenje 
 

 
Prijave zbiramo do vključno 6.3.2017. 

 
PRIJAVNICA  na seminar DVI Velenje, 8.3.2017: 
 

Ime in priimek udeleženca: 

……………………………………………………….… 

 

Delovno mesto udeleženca: 

……………………………………………………….… 

 

Naziv podjetja / organizacije: 

……………………………………………………….… 

 

Naslov podjetja / organizacije: 

……..…………………………………………..………. 

 

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

 

E-pošta: …………………………….…..…………..… 

 

GSM: .…………………………….…..………………. 

 

 

Kraj in datum: ………………………………….……..  

 

Žig:          Podpis odgovorne osebe:  
 

 

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

 


