
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA  
Dimičeva 13, LJUBLJANA  
 
Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana si v družbi najboljših!  
 
TRADICIONALNI POSVET V MARCU 
DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA  
 
bo v četrtek dne, 30. marec 2023  
s pričetkom ob 8.00 uri.  
v PREDAVALNICI I,  
Univerzitetnega klini čnega centra Ljubljana,  
Zaloška cesta 2, v Ljubljani  
 
Prosim upoštevajte potreben čas za parkiranje in vašo pravočasno registracijo pred pričetkom posveta! 
 

PROGRAM: 

  

8.00 Registracija udeležencev 

8.25 - 8.30 Nagovor predsednika DVI Ljubljana Jerne ja Jenka in otvoritev posveta 

8.30 - 9.00 dr. Jožef Horvat: Strokovna literatura na podro čju OVO 

9.00 - 9.45 Jaka Prijatelj, EU SAFETY, d.o.o.: Upor aba osebne varovalne opreme na višini 

(blažilnik padca) 

9.45 - 10.15 Paskal Majer in Anže Kova čič, DR. NEMO d.o.o.: Dekontaminacija kemikalij in 

nevarnih snovi z granulatom za dekontaminacijo 

10.15 - 11.00 Tjaša Štebe, CODEX Technologies, d.o. o.: Tveganje za zdravje zaradi neustreznega 

čiščenja delovnih oblek 

11.00 - 11.15 Odmor in priložnost za posvetovanje u deležencev 

11.15 - 12.00 prof. dr. Metoda Dodi č Fikfak, KIMDPŠ: Pravilnik o poklicnih boleznih  

12.00 - 12.45 Mateja Gris, SZPV in Jani Modic, Zavo d Brez ovir: Evakuacija funkcionalno oviranih 

oseb iz objektov 

12.45 - 13.45 Jernej Jenko, Luka Bratec (moderatorj a): Skupš čina DVI Ljubljana 

13.45 - 14.00 Zaklju ček 

 

Po posvetu strokovno in družabno druženje v gostiš ču Pri Micki 

 

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). 



Udeležba na posvetu se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom. 

POSVET JE NAMENJEN:  

- varnostnim inženirjem in strokovnim delavcem varnosti pri delu; 

- koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu; 

- pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom; 

- podjetjem in 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. 

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. 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 posvet DVILJ, MAREC 202 3, znaša 80,00 EUR 

(cena vključuje udeležbo, materiale, kosilo) 

s popustom za člane DVI Ljubljana (plačana članarina 2023) znaša  50,00 EUR 

s popustom za člane ZDVIS (članstvo navesti v prijavi) znaša 60,00 EUR 

s popustom za upokojene strokovne delavce za VPD znaša 20,00 €  

s popustom za študente in brezposelne strokovne delavce za VPD** znaša 10,00 €  

** 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 kon čni zneski.  

 



Prijavo lahko izvedete preko spodnje spletne prijavnice   

https://us21.list-manage.com/survey?u=c70e24674388f 5fbb541e9978&id=dfb543b6d3&e=*|UNIQID|* 

ali po elektronski pošti na:   prijave@dvilj.si  

V 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 
- elektronski naslov za morebitna dodatna vprašanja in morebitne posebne zahteve za izdajo računa.  
 

Račun vam bomo izdali po prijavi oz. po pla čilu 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 ra čuna) na 

poslovni račun pri Delavski hranilnici, Ljubljana: št. SI56 6100 0200 0054 114, sklic: SI00 (sklic na računu) 

ali 30032023 s pripisom ”Posvet marec 2023 DVILJ Ime in Priimek.  

Plačana kotizacija za posvet se ne vrača, v kolikor prijavljeni, vsaj 3 (tri) dni pred pričetkom posveta svoje 

odsotnosti pisno ne sporoči organizatorju. 

Člane DVI Ljubljana, ki morebiti še nimajo plačane članarine za leto 2023 prosimo, da članarino poravnajo 

neposredno na poslovni račun društva. Navodila so na spletni strani DVI Ljubljana. 

 


