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Društvo varnostnih inženirjev Velenje 
p.p.125, (Titov Trg 2), 3320 Velenje 

dvi.velenje@gmail.com 

www.dvi-velenje.si 

organizira in vabi na 
 

USPOSABLJANJE oz. SEMINAR 

 
ZA KOORDINATORJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČIH 

 
Datum usposabljanja: 2.9.2021 (četrtek) 

Lokacija usposabljanja: Velenje, Gasilski dom Velenje (predavalnica), Žarova cesta 2, Velenje 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA KOORDINATORJE VZD NA GRADBIŠČIH 
"VARNOST IN ZDRAVJE NA GRADBIŠČIH - IZ TEORIJE V PRAKSO" 

7.50 - 8.00 SPREJEM IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 

8.00 - 8.05 UVODNI NAGOVOR, Andrej Majdak, predsednik DVI Velenje 

8.05 - 8.50 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU TRETJE RAZVOJNE OSI, mag. Nina 
Valant, DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

8.50 - 9.25 VARNA UREDITEV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME NA GRADBIŠČIH, Boštjan 
Meža, ESOTECH, d.d. 

9.25 - 10.00 POŽARNA VARNOST NA GRADBIŠČIH, Boris Brinovšek, PGD Velenje 

10.00 - 10.05 ODMOR 

10.05 - 10.40 PRIMER DOBRE PRAKSE IZVEDBE VAJE EVAKUACIJE NA VEČJEM GRADBIŠČU, 
Breda Verbovšek, STRABAG d.o.o. 

10.40 - 11.10 PREGLEDI OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA DELO NA VIŠINI, Aleksander Stopajnik, 
VODUŠEK d.o.o. 

11.10 - 11.20 RAZPRAVA IN PODELITEV POTRDIL 

 
Seminar je še posebej namenjen: 
- koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov, 
- koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projektov, 
- odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, 
- pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
- upraviteljem v večstanovanjskih stavbah, 
- odgovornim osebam s področja vzdrževanja, 
- itd. 
 
Potrdila: 
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD, v 
skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 31/2008). 
Vsak udeleženec bo prejel tudi potrdilo o udeležbi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in 
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l.RS, št. 32/11, 61/11). 
 
Opcije: 
V primeru udeležbe tudi na usposabljanju za strokovne delavce za VZD, ki bo istega dne 2.9.2021, od 11.30 
naprej, bo vsak udeleženec prejel tudi potrdilo z 8 točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem 
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št. 78/19 in 164/20). 
 
Kotizacija: 
Kotizacija za udeleženca znaša 90,00 EUR. V primeru prijave na oba seminarja (tudi na seminar oz. 
usposabljanje za strokovne delavce za VZD, ki bo istega dne 2.9.2021, od 11.30 naprej) kotizacija znaša 
140,00 EUR. DVI Velenje ni zavezanec za plačilo DDV-ja. 

V ceno je poleg udeležbe na seminarju vključeno e-gradivo, izdaja potrdil ter pogostitev med odmorom. 

Za tri ali več udeležencev iz istega podjetja se prizna 10 % popust. Popusti se med seboj ne seštevajo. 
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Plačilo: 
Kotizacijo je potrebno poravnati do 1.9.2021 na transakcijski račun DVI Velenje: 
- IBAN: SI56 6100 0000 0571 580, 
- BIC: HDELSI22, koda namena GDSV, obvezno pripišite ime in priimek udeleženca. 
 
Opombe: 

- V primeru odjave do vključno dne 1.9.2021 zaračunamo administrativne stroške v višini 20 % kotizacije. 

Pri neudeležbi ali pri odjavi na dan seminarja, zaračunavamo celotno kotizacijo.  
- Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda v programu seminarja, pravico do izvedbe online 

seminarja preko spletne aplikacije (v primeru omejitev v zvezi z epidemiološkimi razmerami), pravico do 
odpovedi seminarja, pravico do spremembe termina. 

- Na dogodku bo organizator upošteval veljavno zakonodajo in priporočila NIJZ preprečevanje COVID-19. 
Priporočila NIJZ za preprečevanje COVID-19 za udeležence prireditev in dogodkov so na voljo na spletni 
strani www.nijz.si. Svetujemo, da udeleženci s seboj prinesejo dokazila "PCT", katera bo organizator na 
zahtevo tudi preverjal. 

 
Prijave: 
Prijave po e-pošti na: dvi.velenje@gmail.com. Prijave zbiramo do vključno 1.9.2021. 
 
Lokacija seminarja: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: https://www.google.si/maps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA na usposabljanje za koordinatorje VZD, DVI Velenje, 2.9.2021, od 8.00 do 11.20 
 
Ime in priimek udeleženca: ……………………….............................................……………………….……….… 

Prijavljam se tudi na seminar oz. usposabljanje za strokovne delavce za VZD  DA NE 
(ki bo istega dne 2.9.2021, od 11.30 naprej) 

Naziv podjetja / organizacije: ……..........................................…………………………………………….…….… 

Naslov podjetja / organizacije: ……..……………………………………………………………………….....……….  

ID za DDV (davčna št.): ……….…………………….……………....…………. 

E-pošta: …………………………..…………………………….....…………..…, telefon: ………………………….. 

Kraj in datum: ……………………………………………………………………………………...…………….…….. 

Strinjam se z navedbami na tem dokumentu in dovoljujem uporabo zgoraj navedenih podatkov za obveščanje ter namene kontaktiranja o dogodkih in aktivnostih. 
Podatki se bodo hranili skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Žig:                               Podpis odgovorne osebe: 

 
Prijavo oddati na dvi.velenje@gmail.com 

GASILSKI DOM VELENJE  

Žarova cesta 2, 3320 Velenje  

 

 

 

Brezplačno parkiranje bo omogočeno pred 
Gasilskim domom Velenje do zasedenosti parkirišč, 
ostala parkirišča so na voljo v bližini. 
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