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Vabimo Vas na  
 

 

      OBDOBNO USPOSABLJANJE                     
KOORDINATORJEV VZD NA GRADBIŠČIH  

 

 

 ki ga bomo izvedli v spletni obliki dne 8. 12. 2022 
 

 

 

 

 

PROGRAM OBDOBNEGA UPOSABLJANJA KOORDINATORJEV VZD NA GRADBIŠČIH  
 

12.45 - 12.50 

 

Uvodni nagovor 

Iztok Trafela, univ. dipl.inž., predsednik DSDVZD Ptuj  

12.50-13.35 Problematika v zvezi z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) pri izvajanju 
gradbenih del  
Boris KOPAČ, URSZR  
 

 

13.35-14.20 

 

Nepredvidene nevarnosti pri izvajanju del globinskega temeljenja – 
pilotiranja  
Jožef Šimonka, VI, Jožef Šimonka s.p. 
 

    14.20-14.30         
 Odmor 
 

14.30-15.15 

 

Varno izvajanje del na višini 
Danilo ONIČ, CIVIS d.o.o. 
 

 

15.15-16.00 

 

Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in  
pooblaščenega inženirja  
mag. Bernardka JURIČ, PROJEKT d.d. 

 

 

    16.00-16.05        
 

Razprava in zaključek  
 

 

 

 

Program bo predstavljen v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja  koordinatorjev 

(Uradni list RS, št. 31/2008). 

 

Vsi udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD  
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Cena: 95,00 € / osebo  (DSDVZD PTUJ ni zavezanec za DDV) 

Opomba: V primeru udeležbe na Stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri 

delu, ki ga DSDVZD PTUJ organizira isti dan, je skupna cena za udeležbo na obeh izvedbah 140,00 €. 

V ceno je vključena udeležba na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju in gradivo usposabljanja v 

elektronski obliki. 
Znesek nakažite na TRR št: SI56 6100 0002 1800 903 
 

Program usposabljanja je namenjen: 

- koordinatorjem za VZD na gradbiščih, 

- projektantom in nadzornikom, 

- zaposlenim v gradbenih podjetjih, 

- izvajalcem gradbenih del, 

- strokovnim delavcem za VZD, 

- strokovnim delavcem za PV, 

- zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo, 

- zdravnikom specialistom MDPŠ, 

- sodnim izvedencem za področje VZD in PV, 

- predstavnikom delavcev in sindikatov. 

__________________________________________________ 
 

PRIJAVNICA ZA 

OBDOBNO USPOSABLJANJE KOORDINATORJEV VZD NA GRADBIŠČIH – 8. 12. 2022   
Podjetje: ________________________________________________________________________ 

E-pošta in telefon: ________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba:   ________________________________________________________________ 

Davčna številka : __________________________________________________________________   

Status:     a) zavezanec za DDV                    b) nismo zavezanec za DDV  

Na obdobno usposabljanje koordinatorjev VZD dne 8. 12. 2022 prijavljamo naslednje 
kandidate: 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

V kolikor se nameravate udeležiti tudi Stalnega strokovnega usposabljanja na področju 

varnosti in zdravja pri delu, navedite imena teh udeležencev: 
 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Prijavo pošljite na naslednji elektronski naslov: info@dsdvzd-ptuj.si 
 

Opomba:  ob prijavi obvezno navedite e-naslove udeležencev za dostop do spletne izvedbe 
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