DVILJ

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

POSVET JE NAMENJEN:

✤ varnostnim inženirjem in strokovnim delavcem varnosti pri delu;
✤ koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu;
✤ podjetjem oz. podjetnikom z dovoljenjem za delo za opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu;
✤ sindikalnim zaupnikom, delavskim zaupnikom, predstavnikom sveta delavcev
za varnost in zdravje pri delu;
✤ študentom FKKT- OTV;
✤ upokojenim članom DVILJ in ZDVIS in drugi zainteresirani javnosti.
V prvem delu posveta se bomo seznanili z bremensko in dvižno delovno opremo,
lestvami in premičnimi delovnimi odri. Udeležencem bodo predstavljali tveganja
za varnost in zdravje pri delu z azbestom in kako se jih lahko upravlja. V drugem
delu posveta pa bo predstavljen nov gradbeni zakon in odgovornosti udeležencev
z vidika varstva pri delu, v fazi projektiranja, izvedbe in uporabe objektov. Posvet bomo zaključili s predstavitvijo nove zakonodaje s področja graditve objektov in s tem povezanimi spremembami glede pristojnosti Inšpektorata RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se tičejo tudi stroke varnosti.
Teme bodo predstavili izkušeni predavatelji, priznani strokovnjaki na svojem področju. Udeleženci bodo lahko predavateljem, po koncu vsakega predavanja,
postavili vprašanja o temi.
Področje varnosti pri delu je zelo široko in zahteva stalno usposabljanje strokovnih delavcev, ki delujejo na področju VZD, koordinatorjev za VZD, ter predstavnikom delavcev za VZD. DVI Ljubljana zato vsako leto organizira dva posveta
in strokovno ekskurzijo. V kolikor bi imeli morda temo in bi jo želeli predstavit
na enem izmed naših naslednjih posvetov vas naprošamo, da nam to sporočite.
Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja.

Kotizacija za tradicionalni pomladni posvet DVILJ, DECEMBER 2018 znaša 80 €
(cena vključuje udeležbo, materiale, kosilo)
● s popustom za člane DVI Ljubljana (plačana članarina 2018) znaša .............. 50 €
● s popustom za člane ZDVIS (članstvo navesti v prijavi) znaša .......................... 60 €
● s popustom za upokojene strokovne delavce za VPD znaša .............................. 20 €
● s popustom za študente in brezposelne strokovne delavce za VPD** znaša .......10 €

** Študent izpolni prijavo, jo pošlje po pošti in prijavnici predloži fotokopijo študentske izkaznice z
veljavno nalepko za študijsko leto. Študentom, ki se bodo udeležili posveta, društvo ne bo izdalo
potrdil v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju.
** Brezposelni strokovni delavec za VZD naj k prijavi predloži ustrezno potrdilo, ki izkazuje status
brezposelne osebe.

Kotizacija je v EUR. DVI Ljubljana ni zavezanec za DDV. Zapisane cene so
končni zneski.
Prijavnico lahko oddate po pošti ali po elektronski pošti na: prijave@dvilj.si
V prijavnici ali elektronskem sporočilu je obvezno navesti naslednje podatke:
Ime in Priimek sodelujočega, ime podjetja, naslov (opozorite, če je morebiti plačnik druga pravna ali fizična oseba in navedite njegov naslov), ID za DDV, kontaktni
telefon in elektronski naslov za morebitna dodatna vprašanja in morebitne posebne zahteve za izdajo računa. Račun vam bomo izdali po prijavi oz. po plačilu najkasneje v roku 14 dni po posvetu. Potrdilo o udeležbi se izda samo tistim s plačano kotizacijo.
Kotizacijo lahko poravnate po računu (pred pričetkom posveta oz. v enem
tednu po prejemu računa) na poslovni račun pri Delavski hranilnici, Ljubljana:
št. SI56 6100 0200 0054 114, sklic: SI00 (sklic na računu) ali 13122018 s pripisom »Posvet December 2018 DVILJ Ime in Priimek«.
Zaradi organizacije dela in hitrejše registracije udeležencev pa vas prosimo, da
v kolikor je le mogoče članarino poravnate že pred posvetom. Navodila so na
spletni strani DVI Ljubljana.

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01/430 32 56, fax: 01/430 32 57
E-mail: dvilj@dvilj.si
http://www.dvilj.si
Z DRUŠTVOM VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
V DRUŽBI NAJBOLJŠIH OD 1955

TRADICIONALNI
PREDNOVOLETNI POSVET
DRUŠTVA VARNOSTNIH
INŽENIRJEV LJUBLJANA

December, 2018

PROGRAM:

8 Registracija udeležencev
8 — 830 Otvoritev posveta in nagovor
predsednika DVI Ljubljana
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
830 — 915 Pregledovanje pomožne privezovalne
Dimičeva 13, LJUBLJANA
delovne opreme
Aleksander Stopajnik, Vodušek d.o.o.
Z DRUŠTVOM VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
915 — 1000 Pregledi lestev in druge opreme za delo
V DRUŽBI NAJBOLJŠIH od 1955
na višini
Primož Obolnar, Simon Kurnik, ZAVAS, d.o.o.
00
30
10 — 10 Azbest ter varnost in zdravje pri delu
Luka Bratec, SGP Graditelj
30
45
10 — 10 Odmor in priložnost za posvetovanje
udeležencev
1045— 1145 Nova gradbena zakonodaja in varnost
pri graditvi objektov
Saša Galonja, MOP
1145— 1245 Udeleženci pri gradnji ter zagotavljanje
varne gradnje in objektov
Aleksandra Velkovrh, Inšektorat za okolje
in prostor
1245— 1345 Ugotavljanje požarne varnosti pred, med
in po sanaciji objekta v skladu z novo
zakonodajo
Romana Lah, IRSVNDN
30
14 Zaključek posveta s kosilom
bo v četrtek dne, 13. decembra 2018
s pričetkom ob 8.00 uri.
25

00

TRADICIONALNI
PREDNOVOLETNI POSVET
DRUŠTVA VARNOSTNIH
INŽENIRJEV LJUBLJANA

v PREDAVALNICI I,
Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana,
Zaloška cesta 2, v Ljubljani
Prosim upoštevajte potreben čas za
parkiranje in vašo pravočasno registracijo
pred pričetkom posveta!

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljenimi kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na
področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št.
109/2011).
Program je potrjen s strani IRSD v skladu s Pravilnikom o
programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za
varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur. list RS št. 31/2008).

PRIJAVNICA ZA POSVET:
(prosimo izpolnite vsa polja):

Ime in Priimek (udeleženca)*
Prijavljam se kot (označi)*

❑ nisem član

❑ Upokojenec*

❑ član DVILJ

❑ Študent*

❑ član ZDVIS*

❑ brezposelen*

Delovno mesto **

Podjetje*

Ulica*

Kraj in poštna številka*

ID za DDV in transakcijski račun

Tel./fax/mobilni tel.*

Elektronski naslov za potrdilo:*

Elektronski naslov za račun:

Datum

* Označena polja obvezno izpolnite!

❑ isto kot zgoraj,

M. P.

❑ UJP

Podpis

** Študent FKKT-OTV prijavnici priloži fotokopijo študentske izkaznice z veljavno
nalepko za tekoče študijsko leto.
** Brezposelni strokovni delavec za VZD k prijavi predloži ustrezno potrdilo,
ki izkazuje status brezposelne osebe.

