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Vljudno Vas vabimo na  
 

OBDOBNO USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE VZD, NADZORNIKE NA GRADBIŠČIH  
 
 

27. NOVEMBER 2018 
 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica), vhod 9 - Severna tribuna                                     

 

PROGRAM DELAVNICE 
Sprejem udeležencev            od 8:30 do 09:00 
Od 9:00 do 09:45                                                  PREDAVATELJ: Anton Ojsteršek, var.inž., Kova d.o.o. 

 
Varnostni načrt pri izvajanju rudarskih tehnologij na gradbišču 

  

Od 09:45 do 10:30                                               PREDAVATELJ: Anton Ojsteršek, var.inž., Kova d.o.o. 

 

Zagotavljanje varnosti drugih oseb na gradbišču 
 

Od 10.30 do 11:45                                                PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 

Ukrepi varstva pred požarom in vloga koordinatorja VZD pri izvajanju požarno nevarnih del 
 

Od 11:45 do 12:30                                                 PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 

Tveganje za zdravje pri uporabi varovalnega pasu 
 

DISKUSIJA in odmor 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda predavanj in predavateljev. 

KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 80,00 € brez DDV (97,60 € z DDV). V kotizacijo so vključeni stroški 

organizacije usposabljanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice 

na poslovni TRR družbe: SI5634000-1007859464 odprt pri Banki Sparkasse. 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje, vhod 9 – Severna tribuna. Za dodatne 

informacije in vaša vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in 

barbara.pocivavsek@kova.si. 

 

VABILO je namenjeno vsem: 

• koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; 

• koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov;  

• odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; 

• študentom tehniške varnosti; 

• drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov; 

 

POTRDILO: 
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Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi na usposabljanju za koordinatorje VZD skladno s 

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja  koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08). 

 

POOBLASTILO: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z odločbo št 005/2002 z dne 23.12.2002 izdalo 

podjetju KOVA d.o.o. dovoljenje za usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih. 

 

 

 
 
 

P R I J A V N I C A 

Obdobno usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbišču, 
27. november 2018 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

Podjetje: 
 

Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj): 
 

Telefon:                                                        Elektronska pošta: 
 

ID za DDV: 
 

Podpis:                                              Žig:                                            Datum: 
 
Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si. 

 


