
 

 
 

PRIPRAVLJALNI SEMINAR NA STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI 

IN ZDRAVJA PRI DELU  

  

 
                                                                          TTEERRMMIINN::  99..  44..  22002200  IINN  1100..  44..  22002200  

  

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :  
 

 STROKOVNIM DELAVCEM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM 
VARNOSTI PRI DELU 

 

Program je v skladu  z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/11). Strokovni izpit se 

opravlja po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 109/11). 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu  so navedeni v Ur. listu RS, št. 109/11.  

 
PROGRAM USPOSABLJANJA: 
Četrtek, 9. 4. 2020 
8.00  - 12.00 

 Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu.  

 Pravna ureditev delovnih razmerij. 

 Zdravstveno varstvo delavcev. 

 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev 

Predavatelj: Boštjan Ivančič, univ. dipl. prav., inž.  

12.00 – 14.00 

 Priprava strokovnih podlag za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno in 

zdravo delo. 

 Priprava strokovnih podlag za praktično usposabljanje zaposlenih na praktičnem primeru. 

Predavatelj: Anton Kunstek, prof.  

14.00 – 16.00 

 Vloga in pomen koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih. 

Predavatelj: Boštjan Ivančič, univ. dipl. prav., inž.  

 

Petek, 10. 4. 2020 
8.00 -  10.00 

 Priprava strokovnih podlag za izvedbo preiskav fizikalnih parametrov v delovnem okolju. 

Predavatelj: mag. Zoran Belić 

10.00 - 13.00 

 Priprava strokovnih podlag za izvedbo preiskav bioloških in kemijskih parametrov v delovnem okolju. 

Predavatelj: dr. Peter Trop  

13.00 - 14.00  

 Priprava strokovnih podlag za izvedbo ocenjevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu. 

Predavatelj: mag. Janko Pahič  

14.00 - 16.00 

 Priprava strokovnih podlag za izvedbo pregledov in preizkusov delovne opreme. 

Predavatelj: Damijan Sagadin, dipl. inž. el.  

 
 



Izvajalec izpita je Ministrstvo za javno upravo – Upravna akademija, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Prijavnico in 

cene izpitov najdete na njihovi spletni strani: 

 

https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=c717f304-9dfa-4c12-f209-08d709e2863a&Tag=458#c18466 

 

 

Kontakt v zvezi z vsebino, pogoji za opravljanje SI VZD: MDDSZEM, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz 

dela, Sektor za varnost in zdravje pri delu, tel.: 01/369 77 08, e-naslov: gp.mddsz@gov 

 

Kontakt v zvezi z prijavo na izpit je RS, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Upravna 

akademija, ga. Inge Kuper 01/478 8532.  

 

Rok za prijavo na izpit je najkasneje 45 dni pred določenim datumom izpita. Termin izpita je: 20. 5. 2020. 

 

Več o izpitu si lahko preberete na spletni stani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-iz-varnosti-in-zdravja-pri-delu/ 

 
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA: 
 

 usposabljanja delavcev za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu znaša 525€. 

 

Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 

2000 Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank d.d. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca, 

delovno organizacijo in ''namen nakazila'': ''Strokovni VPD''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 

02/ 421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja. Za sklic uporabite številko 99, namen plačila: OTHR.  

 

V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba usposabljanja, manjša pogostitev med odmorom, pisno gradivo in 

DDV. 

 

INFORMACIJE: 
 

IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si   

 

LOKACIJA USPOSABLAJNJA: 
 

IVD MARIBOR, VALVASORJEVA ULICA 73, 2000 MARIBOR (STUDENCI)– III. NADSTROPJE. 

 

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU  

 
Ime in priimek udeleženca: 
 

 

Prijavljam se na:              TERMIN 9. 4. in 10. 4. 2020 

 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail): 
 
 
Odgovorna oseba (podpis): 
 

 
 
Žig:                                                                                                           Datum:  
 

 
*Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov.  

 

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil. 

 

Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov, 

kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si! 


