POSVET JE NAMENJEN:

DVILJ

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

v a r n o s t n i m i n že n i r j e m i n s t ro ko v n i m d e l a vc e m v a r n o s t i p r i d e l u
podjetjem in podjetnikom z dovoljenjem za delo za opravljanje
strokovnih nalog varnosti pri delu
s i n d i k a l n i m z a u p n i ko m , d e l av s ki m z a u p n i ko m , p re d s t av n i ko m
s ve t a d e l avce v z a va r n o s t i n zd rav j e p r i d e l u
š t u d e n t o m F K K T - OT V
upokojenim članom DVILJ in ZDVIS
Spet smo pripravili odličen posvet. V prvem delu bo predstavljena vsebina in izvedba postopka poklicne rehabilitacije,
kot pravica iz invalidskega zavarovanja. Seznanili se boste z vsebino novega standarda SIST 45001:2018, ki je že na
voljo v slovenskem jeziku, in ki nadomešča standard vodenja sistema varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001.
Zadnja leta je bilo več sprememb na področju gradbene zakonodaje. V letu 2018 je bil izdan nov Gradbeni zakon, izid
prenovljene Tehnične smernice za požarno varnost v stavbah TSG-1-001 pa je tik pred izdajo. Zvedeli boste kaj definira
ta nova smernica, za katere stavbe je pomembna in katere so njene bistvene novosti. Drugi del posveta bo govoril o
videonadzoru poslovnih prostorov, kot učinkovitem ukrepu za preprečevanje nasilja tretjih oseb. Pomembno se je
namreč zavedati vpliva nasilja na delovnem mestu na varnost in zdravje in izostanke zaposlenih, na odškodninske in
druge pravne zahteve zaposlenih in tretjih oseb, inšpekcijske ukrepe in kazni ter posledično na uspešnost doseganja
poslovnih rezultatov. Naslednja tema bo sluh in varovanje sluha pred hrupom, ki bo ogovorila na vprašanja kako hrup
poškoduje sluh, kako to preprečiti, kakšne vrste zaščite poznamo, prednosti in slabosti posameznih izvedb zaščite in
kakšne so rešitve, če je naglušnost že prisotna. Pravična varnost, kot element sistema varnosti in zdravja pri delu v
Savi Tires pa bo zadnja tema posveta, ki bo pokazala, kako delavce aktivno vključiti v obravnavo vprašanj povezanih
z varnostjo in zdravjem pri delu.
Teme bodo predstavili izkušeni predavatelji, vsi 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 predstaviti na enem izmed naših naslednjih posvetov vas prosimo, da nam to sporočite. Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja.

Kotizacija za posvet DVILJ, MAREC 2019
(cena vključuje udeležbo, materiale, kosilo).......................................................................80€
• s popustom za člane DVI Ljubljana (plačana članarina 2019) znaša..................50€
• s popustom za člane ZDVIS (članstvo obvezno 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 27032019
s pripisom ”Posvet Marec 2019 DVILJ Ime in Priimek”.
Plačana kotizacija za posvet se ne povrne, v kolikor prijavljeni, vsaj 3 (tri) dni pred pričetkom posveta svoje odsotnosti pisno ne sporoči organizatorju po elektronski pošti na prijave@dvilj.si
Člani DVI Ljubljana, ki nimajo plačane članarine za leto 2019 v znesku 15 € lahko le-to poravnajo do plačila kotizacije ali
skupaj s kotizacijo. Zaradi organizacije dela in hitrejše registracije udeležencev pa vas prosimo, da v kolikor je le mogoče članarino poravnate že pred posvetom, neposredno na poslovni račun društva. Navodila so na spletnistrani
DVI Ljubljana. V kolikor članarina za tekoče leto ni poravnana se kotizacija za posvet zaračuna v višini 80,00 €

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
info@dvilj.si
http://www.dvilj.si.
tel.: 01/430 32 56, fax: 01/430 32 57
Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana,
si v družbi najboljših!

POSVET
DRUŠTVA VARNOSTNIH
INŽENIRJEV LJUBLJANA
MAREC 2019

28.marec, 2019

PROGRAM POSVETA:
800
825 - 830

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Dimičeva ulica 13, LJUBLJANA
Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana,
si v družbi najboljših!
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30

15

Registracija udeležencev
Otvoritev posveta in nagovor predsednika DVI Ljubljana

(prosimo izpolnite vsa polja):

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

dr. Miran Pavlič, mag. var., dipl. var. inž.

nisem član

član DVILJ

član ZDVIS*

Kaj prinaša standard SIST 45001:2018 Sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu

Upokojenec *

Študent

brezposlen*

Vilko Švab, univ. dipl. org., var. inž. (Triera)
9 - 10
15

15

Aktivno sodelovanje delodajalcev v pripravljalnem
postopku na poklicno rehabilitacijo
Peter Šalej, dipl. upr. org. (ZPIZ)

10 - 11
15

POSVET
DRUŠTVA VARNOSTNIH
INŽENIRJEV LJUBLJANA
MAREC 2019

PRIJAVNICA ZA POSVET :

00

Podjetje*

Gradbena tehnična smernica TSG-1-001
Požarna varnost v stavbah
mag. Aleš Drnovšek (Ekosystem)

1100 -1115

Delovno mesto **

Ulica*

Odmor in priložnost za posvetovanje udeležencev
Kraj in poštna številka*

11 -12
15

15

Preprečevanje nasilja tretjih oseb in videonadzor
Simon Savski, univ. dipl. prav. (Ministrstvo za pravosodje)

12 -12
15

45

ID za DDV in transakcijski račun

Sluh in varovanje sluha pred hrupom
Franci Urankar in Saša Vrtovec (AUDIO BM)

1245 -1345

Pravična varnost (Just culture)

Tel./fax/mobitelni tel.*

Janko Gorjanc, var. inž. (Goodyear)
1350

Skupščina DVILJ

1500

Zaključek posveta s kosilom

Elektronski naslov za potrdilo:*

Elektronski naslov za račun:

bo v četrtek, 28. marca 2019
s pričetkom ob 8.00 uri.

Datum

isto kot zgoraj,

M. P.

UJP

Podpis

v PREDAVALNICI 1,
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7 , 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).

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

