
 

 
 

 
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 
joze.prezl@gmail.com 

 
 

do vključno 27. oktobra 2022 
 

Kotizacija znaša: 90 EUR 
Za člane DVI Gorenjske je cena 70 EUR 

 
 

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta, 
potrdila o udeležbi in malica med glavnim odmorom  

 
Posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem 

strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja 
pri delu (Ur. list RS 78/2019). 

  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 2022 – 02 posvet 

 
 

Posvet bo v Konferenčni dvorani Hotela Marinšek, 
Glavna cesta 2, Naklo 

 

 

 
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV GORENJSKE 

in Območni odbor Zbornice varnosti in zdravja pri delu 
 

 
organizirata 

 

JESENSKI POSVET ─ 2022 
O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER 

VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

na temo: 

VARNO DELOVO OKOLJE, ERGONOMSKA 
NAČELA, STANDARDI TER VARSTVO PRED 

POŽAROM  

 

bo v četrtek, 27. OKTOBRA 2022, od 
9.00 dalje v konferenčni dvorani hotela 

Marinšek, Glavna cesta 2, Naklo 

mailto:zabret.florjan@gmail.com


 



  

PROGRAM POSVETA 
 

8.45 – 9.00 
PRIJAVA UDELEŽENCEV 

 

9.00 – 9.15 
 

Uvodni nagovor 
Jože Prezl 

Predsednik (DVI Gorenjske) 

9.15 – 10.15 
 

1. Vključevanje ergonomskih načel v reševanje 
problematike pomanjkanja delovne sile zaradi 

starajočih se zaposlenih 

Predavatelja: red. prof. dr. Zvone Balantič in  
asist. Tilen Medved, mag. posl. sis. 

 
10.15 – 11.15 

 
2. Predstavitev zahtev nove izdaje standarda SIST 
EN 12464-1 v primerjava s prejšnjim standardom 

Predavatelj: doc. dr. Matej Bernard Kobav, univ. 
dipl. inž. el. 

 
11.15 – 11.45 

ODMOR 
 

11.45 – 12.45 
 

3.  Pravilnik o požarnem varovanju – spremembe in 

dobra praksa pri izvajanju požarnega varovanja 

Predavatelj: Primož Jagrič, dipl.var.inž. 

 

 

 
 
 

12.45 – 13.45 
 

4.  Periodični podrobni pregledi opreme za delo na 
višini. 

Predavatelj: Gregor Rant inž. grad. 
 

13.45 – 14.45 
 

5. Rušitev vertikalnih plinskih rezervoarjev 

Predavatelj: Jelka Hafner, ing. str. 
 

14.45 – 15.00 
 

ZAKLJUČNA RAZPRAVA 
 

 
 

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

usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 
(Ur. list RS št. 78/2019). 

 

 
 
 

 
 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. 



 

 


