
 

 

 
 

 
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 
erik@dvi-gorenjske.si 

 
 

do vključno 16. oktobra 2019 
 

 
Kotizacija znaša: 

                              70,00 EUR z DDV 
 

 
 

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta, 
avtobusni prevoz, kosilo in 

potrdilo o udeležbi. 
 
 
 

Znesek nakažite na transakcijski račun 
DVI Gorenjska št.: 

SI56 6100 0001 6726 736 – Delavska hranilnica 
sklic 2019 – 02 (strokovni posvet). 

 
Posvet bo v Konferenčnih dvoranah podjetji:  

BELIMED ─ Grosuplje, ELVEZ ─ Višnja Gora in TPV ─ Velika 
Loka pri Trebnjem. 

 
Najdete nas na spletni strani: 

https://dvi-gorenjske.si/ 

 

 

 
 

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV GORENJSKE 
in Območni odbor Zbornice varnosti in zdravja pri delu 

 
organizirata 

 

STROKOVNI  POSVET 
 

O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

na temo: 
 
 

Upravljanje varnosti in 

zdravja pri delu v podjetjih 

2019 
- ORGANIZACIJA DELA 

 s poudarkom na izvajanju strokovnih nalog  

varnosti pri delu, 
 

ki bo v petek, 18. oktobra 2019 
od 8.00 ure dalje 

v konferenčnih dvoranah podjetij: 
BELIMED ─ Grosuplje, ELVEZ ─ Višnja 

Gora in TPV ─ Velika Loka pri Trebnjem 

mailto:zabret.florjan@gmail.com
https://dvi-gorenjske.si/


 

 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA 
 

ob 6.00 
Odhod 

(natančna navodila o odhodu bodo prijavljeni 
udeleženci prijeli naknadno)  

 
od 8.00 – 16.00 

 

 Sklop A  
1. Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v podjetju 

➢ Organizacija, programi, cilji 
 

Predavatelji: 
Damjan Blaznik, BELIMED ─ Grosuplje, 

Rebeka Petrič, ELVEZ ─ Višnja Gora, 
Marko Kunčič, TPV ─ Velika Loka pri Trebnjem. 

Časovni okvir: 3 ure 
 

Sklop B 
2. Izvajanje posameznih strokovnih nalog 

➢ proces usposabljanja zaposlenih s področja 
varnosti in zdravja pri delu, 

➢ svetovanje delodajalcu pri načrtovanju in 
izbiri sredstev za delo s poudarkom na 
ergonomiji, 

➢ program promocija zdravja na delovnem 
mestu. 

Predavatelji: 
Damjan Blaznik, BELIMED ─ Grosuplje, 

Rebeka Petrič, ELVEZ ─ Višnja Gora, 
Marko Kunčič, TPV ─ Velika Loka pri Trebnjem. 

Časovni okvir: 3 ure 

 

 
Sklop C 

3. Prenos dobre prakse na področju varnosti in 
zdravja pri  delu 

➢ Seznanitev z dobro prakso na področju 
upravljanja varnosti in zdravja pri delu v 
podjetjih: BELIMED ─ Grosuplje, ELVEZ ─ Višnja 
Gora in TPV ─ Velika Loka pri Trebnjem. 
 

Predavatelji: 
Damjan Blaznik, BELIMED ─ Grosuplje, 

Rebeka Petrič, ELVEZ ─ Višnja Gora, 
Marko Kunčič, TPV ─ Velika Loka pri Trebnjem. 

z ogledom proizvodnje 
Časovni okvir: 2 uri 

 

Namen strokovnega posveta 
 

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

je nadgradnja strokovnega znanja na področju 
upravljanja varnosti in zdravja pri delu, izboljšanja 

upravljanja varnosti in zdravja v podjetjih ter 
izboljšanja kakovosti upravljanja strokovnih nalog 

varnosti pri delu. 
 
 

Organizator je za posvet pridobil 8 kreditnih točk 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 (promotorji 

zdravja), 

➢ študentom Katedre za poklicno, procesno in 

požarno varnost, 

➢ ostalim. 

 


