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DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA
Miklošičeva c. 38/III, 1000 Ljubljana
tel.: 01/430 32 56, fax: 01/430 32 57

E-mail: info@dvilj.si
http://www.dvilj.si
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POSVET JE NAMENJEN:
varnostnim inženirjem in strokovnim delavcem varnosti
pri delu
koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu
na gradbiščih
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
in
upokojenim članom DVILJ in ZDVIS

Udeleženci tokratnega posveta DVILJ se bodo lahko seznanili s spe -
cifičnimi temami, ki jih srečujejo pri opravljanju strokovnih nalog
in koordinacije varnosti pri delu v fazi načrtovanja in izvajanja del,
na področju drsnosti tal, varovanja pred požarom na delovišču, var -
nem delu pri vročih delih, problematiki in rešitvah pri uporabi dviž -
nih košar in viličarjev ter problemu prepoznavanja, prepre čavanja
poklicnih kožnih bolezni povezanih z alergenimi snovmi, ter v zvezi
z azbestno problematiko pri opravljanju gradbenih in vzdr ževalnih
delih. Koordinatorji za varnost pri delu na gradbiščih, kot tudi stro -
kovni delavci za varstvo pri delu in ostali udeleženci izobraževanja
bodo lahko postavili vprašanja predavateljem iz obravnavanih po -
dročij in pridobili informacije potrebne za svoje delo na svojem
strokovnem področju.
Področje varnosti pri delu je zelo široko in zahteva stalno usposab -
ljanje strokovnih delavcev, ki delujejo na področju VZD, koordina-
torjev za VZD, zato društvo vsako leto organizira dva posveta in
stro  kovno ekskurzijo. V kolikor bi imeli morda temo in bi jo želeli
predstavit na enem izmed naših naslednjih posvetov vas naprošamo,
da nam to sporoc ̌ite. Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja.

Kotizacija (vsebuje DDV):
Člani DVI Ljubljana:                                              50 €
Člani ZDVIS:                                                          60 €
Nečlani:                                                                80 €
Upokojeni strokovni delavci za VPD:                      20 €
Študenti in brezposelni strokovni delavci za VPD:** 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 usposablja nju

** Brezposelni strokovni delavec za VZD naj k prijavi predloži ustrezno potrdilo, ki izka -
zuje status brezposelne osebe. 

Kotizacijo poravnate pred pričetkom posveta na transakcijski račun
pri Delavski hranilnici Ljubljana: št.: SI56 6100 0200 0054 114, sklic:
SI00 17122015 s pripisom »za prednovoletni posvet DVILJ-2015«. 
Plačana kotizacija za posvet se ne vrača, v kolikor udeleženec posveta,
vsaj 3 (tri) dni pred pričetkom posveta svoje odsotnosti pisno ne sporoči
organizatorju. Prijavnico oddate po pošti ali po elektronski pošti na:
info@dvilj.si. V prijavnici je obvezno navesti naslednje podatke:
Ime in Priimek sodelujočega, ime podjetja, naslov (v primeru, da je plač -
nik druga pravna ali fizična oseba), ID za DDV, kontaktni telefon za mo -
rebitna dodatna vprašanja in morebitne posebne zahteve za izdajo ra -
ču na. Račun vam bomo izdali po plačilu v roku 14 dni po posvetu.
Potrdilo o udeležbi se izda samo tistim s plačano kotizacijo.
Člani DVI Ljubljana, ki nimajo plačane članarine za leto 2015 lahko le-
to poravnajo na dan posveta v znesku 15,00 €.

Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana
si v družbi najboljših!



DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV
Miklošičeva c. 38/III, LJUBLJANA

Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana
si v družbi najboljših!

TRADICIONALNI
PREDNOVOLETNI POSVET

DRUŠTVA VARNOSTNIH 
INŽENIRJEV LJUBLJANA
zA kOORDINATORJE VPD

IN STROkOVNE DELAVCE VPD

bo v četrtek, 17. decembra 2015
s pričetkom ob 8.30 uri.

V Predavalnici I,
Univerzitetnega kliničnega centra

Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana

Prosim upoštevajte potreben čas za parkira -
nje in vašo pravočasno registracijo

pred pričetkom posveta!

             PROGRAM:
  800— 825   Sprejem in registracija udeležencev
  825— 830   Uvodni nagovor
  830— 915   Drsnost tal, dr. Vilma Ducman, ZAG
915 — 1000   Varno delo z dvižnimi košarami in

teleskopskimi viličarji,
Jon Tajnik, Riwal

1000— 1015  Odmor
1015— 1115    zagotavljanje požarne varnosti

na gradbiščih in pri investicijskem
vzdrževanju,
dr. Aleš Jug (vključitev preko skypa
-iz ZDA)

1115— 1215    Poklicne bolezni kože pri gradbenih
in vzdrževalnih delih,
prim. prof. dr. Marjan Bilban

1215— 1300  zagotavljanje varnosti pri izvajanju
vročih del,
Mateja Gris, Vasja Kronegger

1300— 1345  Azbestna problematika v Republiki
Sloveniji,
mag. Petra Bechibani

1345— 1400  Razprava
1430    Društveno srečanje s kosilom

PRIJAVNICA ZA POSVET:

Ime in Priimek (udeleženca)*

Delovno mesto **

Podjetje*

Ulica*

Kraj in poštna številka*

Tel./fax/mobilni tel.*

ID za DDV*

Transakcijski račun

Elektronski naslov*

  *  Označena polja obvezno izpolnite!
 **  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.
***  Pridobljene podatke in prijavnice bo DVILJ obdeloval skladno z Zakonom o varova -

nju osebnih podatkov in skladno s statutom DVILJ.

Datum                                           M. P.                                   Podpis

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljeni-
mi kreditnimi točkami (8 toč̌k) v skladu s Pravilnikom
o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju
na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št.
109/2011) in Potrdilo na podlagi 24. in 25. člena Pra -
vilnika o programu in načinu usposabljanja koordinator-
jev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in pre -
mičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08).


