
 

 

 
 

 
Ime in priimek udeleženca:  
1._____________________________________  
2._____________________________________  
3._____________________________________  
 
Podjetje:  

……………………………………….………….………………….  

Naslov: ……………………………..………..………………..  

Pošta: …………………………………………..………………. 

ID za DDV: ……………………………………..…………….. 

Zavezanec za DDV:                 DA                 NE 

Telefon: ……………………. Fax: ...……………….........  

E-pošta: …………………………………………..……………  

 

 
 
Datum: ……………………                        Žig in podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov.  

 

    Ne želim, da uporabljate moje podatke. 

 

 
 
 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: 
 

zabret.florjan@gmail.com ali 
erik@dvi-gorenjske.si 

 
 

do vključno 3. decembra 2019 
 

Kotizacija znaša: 
90 EUR z vključenim DDV-jem 

Za člane DVI Gorenjske  
(s plačano letno članarino) je cena 70 EUR 

 
V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta, 
potrdila o udeležbi, postrežba med odmori in kosilo. 

 
Posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem 

strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju 
varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS 109/2011). 

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi s podeljenimi 
8 kreditnimi točkami 

 
Znesek nakažite na transakcijski račun 

DVI Gorenjska št.: 
SI56 6100 0001 6726 736 – Delavska hranilnica 

sklic 2019 – 03 posvet 
 

Posvet bo potekal v dvorani Roblek,  
v gostilni in restavraciji Avsenik, 

Begunje 21, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
 

 

 

 
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV GORENJSKE 

in Območni odbor Zbornice varnosti in zdravja pri delu 
 

 
organizirata 

 

STROKOVNI POSVET - 2019 
 

O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
 

na temo: 
 

Obdobni pregledi in 

preizkusi delovne opreme 
 

 

ki bo v četrtek, 5. decembra 
od 9.00 ure dalje 

v dvorani Roblek, v gostilni in 
restavraciji Avsenik, Begunje 21,  

4275 Begunje na Gorenjskem. 

mailto:zabret.florjan@gmail.com


 

PROGRAM POSVETA 
 
 

8.45 – 9.00 
PRIJAVA UDELEŽENCEV 

 
 

9.00 – 9.10 
 

UVODNI NAGOVOR 
mag. Erik Stritih 

Predsednik (DVI Gorenjske) 
 
 

9.10 – 9.45 
 

AKTUALNO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU 

Janez Fabijan (predsednik Zbornice VZD) 
 
 

9.45 – 10.30 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA TRANSPORTNIH 
POTEH Z OPOZORILNIM SISTEMOM 

»COPS@factory« 
Peter Korun (COPS systems d.o.o. - direktor) 

 
 

10.30 – 11.00 
 

ODMOR 
 
 

11.00 – 11.45 
 

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME S 
POUDARKOM NA MERITVAH ELEKTRIČNIH VELIČIN 

mag. Milan Srna (predsednik GZ VPD) 
 

 
 

11.45 – 12.30 
 

PREVERJANJE VARNOSTI ELEKTRIČNE OPREME 
STROJEV 

Marko Šubic (Elektro Šubic - direktor) 
 

12.30 – 13.15 
 

MERJENJE UPORNOSTI IZOLACIJE V PRAKSI 
Marko Šubic (Elektro Šubic - direktor) 

 
13.15 – 14.00 

 

ZAKLJUČNA RAZPRAVA 
 

14.00 – 15.00 
 

KOSILO 
 
 

Namen strokovnega posveta 
 

Namen strokovnega usposabljanja - strokovnega 
posveta o varnosti in zdravju pri delu DVI Gorenjske 

je nadgradnja strokovnega znanja na področju 
varnosti in zdravja pri delu. To posledično vodi k 

izboljšanju kakovosti upravljanja strokovnih nalog 
varnosti in zdravja pri delu. 

 
 

Organizator bo za posvet pridobil kreditne točke v 
skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem 

izpopolnjevanju in usposabljanju na področju 
varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). 

 

 
 
 
 

 
➢ strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri 

delu, 

➢ vodstvenim in vodilnim delavcem v podjetjih, 

➢ izvajalcem medicine dela, prometa in športa, 

➢ strokovnim delavcem organizacij, ki imajo 

dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih 

nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, 

➢ inšpektorjem za delo, 

➢ delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 

delu, 

➢ sindikalnim zaupnikom, 

➢ zaposlenim v kadrovskih službah, 

➢ študentom Katedre za poklicno, procesno in 

požarno varnost, 

➢ ostalim. 


