
STROKOVNA EKSKURZIJA 
NA DUNAJ 
14.6.2018 – 16.6.2018 

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA 

Vabi vse svoje člane in druge zainteresirane na strokovno ekskurzijo na 

Dunaj. Poudarek bo na vodenih strokovnih ogledih, seveda pa ne bodo 

manjkali tudi turistični ogledi. 

Program 

ČETRTEK, 14.6.2018   

04:00 - Odhod avtobusa iz Ljubljane in vožnja do avstrijske prestolnice. 

09:30 – 15:30 

Ogled AUVA-e z vodenim ogledom v spremstvu g. Georg Effenbergera 

(Vodja oddelka za preventivo), ga. Causevic (Urad za mednarodne odnose 

in kongrese, g. Maneka (Laboratorij za OVO) in g.  Schenka (Oddelek za 

preventivo) 

Po končanih ogledih se bomo odpravili v hotel v mestu, nato pa na 

večerjo v znano balkansko restavracijo. 

PETEK, 15.6.2018 

08:00 – 12:00 

Voden ogled  kemisjke tovarne v okolici Dunaja (Wiener Neustadt) z g. 

Drobitsom (strokovbjak za nevarne snovi pri AUVA-i) in g. Schenkom.  

14:00 – 16:00 Ogled rehabilitacijskega centra “Weißer Hof” v 

Klosterneuburgu blizu Dunaja.   

Dan bomo zaključili z tradicionalno dunajsko večerjo z glasbo na 

Grinzingu. 

SOBOTA, 16.6.2018 

10:00 –   

Turistični ogled Dunaja in okolice. Pogledali si bomo znamenitosti 

Dunaja z vodenim ogledom izkušenega vodiča. Pozno kosilo na poti 

domov. Prihod v Ljubljano se predvideva ob poznih večernih urah. 

 Cena aranžmaja na osebo z avtobusom – 

200 € 

AUVA         

AUVA (Inštitut za 

zavarovanje poškodb pri delu) 

je zavod za socialno 

zavarovanje za več kot 3 

milijone delavcev in več kot 1 

milijon študentov in dijakov.   

Glavni vir prihodkov so 

prispevki iz davka na plače 

delodajalcev.   

Zakonske obveznosti:  

preprečevanje delovnih 

nezgod in poklicnih bolezni, 

medicina dela, prva pomoč 

pri delovnih nezgodah, post 

travmatično zdravljenje, 

rehabilitacija, financiranje 

odškodnin in raziskav. 

 

 

 

 

 



 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Cena vključuje: prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni 

relaciji, stroški cestnin, pristojbin, parkirnin in voznikov, 2 x nočitev z 

zajtrkom v izbrani sobi (prha, wc, TV, WLan), turistična taksa, strokovno 

turistično vodenje z licenciranim vodnikom za Avstrijo in Dunaj, strošek  

organizacije potovanja in DDV.  

Odhod: 14. junij 2018 

Čas potovanja: 3 dni/2 nočitvi  

Najmanjše št. potnikov: 20  

DOPLAČILA 

▪ za enoposteljno sobo 50,00 EUR na osebo    

▪ doplačila za vse turistične oglede v času potovanja 

TRADICIJA - PRIHODNOST 

Če se bo ta strokovna ekskurzija izkazala kot uspešna, se že povezujemo z 

eno največjih svetovnih organizacij za varnost in zdravje pri delu (IOSH) 

iz Velike Britanije, kamor bi lahko organizirali strokovno ekskurzijo 

prihodnje leto.  

 
PRIJAVNICA                     šifra: 233 
 
Strokovno ekskurzijo na Dunaj – 3 DNI  
 
TERMIN: 14. junij - 16. junij 2018  ( četrtek – sobota ) 
 
CENA: 200,00 EUR  
 
NAČIN PLAČILA ( ustrezno obkrožite ): 
A) V ENKRATNEM ZNESKU 
B) V DVEH OBROKIH 
C) RIZIKO ODPOVEDI ( PRIPOROČAMO )  
 
Ime in priimek: 
 
1.________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________ 
 
Točen naslov:   ______________________________________________________________________ 

                     (ulica in hišna številka, številka pošta in pošta / prosim pišite z velikimi tiskanimi črkami / hvala) 

 
KONTAKTNA ŠTEVILKA: _____________________________________________________________ 
 
Naslov elektronske pošte: ___________________________________________________________ 
 

Kraj in datum: __________________________               Podpis: ______________________________  

 

IZPOLNJENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA EMAIL: prijava@dvilj.si 

ROK ZA PRIJAVO: 15.5.2018 

 

 

Stik z nami 

DVILJ 

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

041/367-559 

info@dvilj.si  

www.dvilj.si 

 

Strokovno ekskurzijo organizira 

ZVEZDICA ZASPANKA 

Slovenska cesta 54 

1000 Ljubljana 

040 195 411 

bozena@zvezdicazaspanka.si  

 

 Dunaj 
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