
Vabimo vas na delavnico: 

Tečaj za notranje 

presojevalce sistemov 

vodenja  

18. in 19. oktober 2018 v Mariboru 

 
 
Spoštovani!  
 
Vabimo vas na praktično delavnico za notranje presojevalce sistemov vodenja, kjer bomo 
obravnavali zahteve standarda ISO 19011, ki jih mora notranji presojevalec poznati, in 
predstavili katere aktivnosti so potrebne in kakšna je vloga notranjega presojevalca v podjetju. 

 
Komu je delavnica namenjena? 

� Vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, 
� odgovornim za sistem vodenja, 
� vodjem procesov,  
� notranjim presojevalcem in presojevalcem procesov, 
� bodočim izvajalcem presoj, 
� svetovalcem s področja sistemov vodenja, 
� presojevalcem sistemov vodenja, 

� vsem, ki jih ta vsebina zanima. 
 
Trajanje: 
Delavnica bo trajala 2 (dva) dni, in sicer vsak dan od 9:00 do 15:00. Prijava udeležencev bo 
potekala 18. oktobra 2018 od 8:30. 
 

 
 
 



TÜV Austria Servis d. o. o.   Tržaška cesta 65  2000 MARIBOR,  WWW.TUV-AUSTRIA.SI 

Program delavnice:  
 

1. dan 
� enotna struktura standardov sistemov vodenja (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015…), 
� predstavitev zahtev standarda 19011 – smernice za presojo, 
� vrste presoj, 
� vloga presojevalca, 
� zahteve standardov (9001:2015 in 14001:2015…) z vidika notranjega presojevalca, 
� reševanje praktičnih primerov in diskusija – preverjanje razumevanja, 
� planiranje presoje, analiza plana presoje, izdelava urnika presoje,  
� priprava vprašalnikov in obrazcev. 
 
2. dan 
� študija primera notranje presoje, 
� praktična izvedba notranje presoje na vzorčnem primeru – delo v skupinah, 
� predstavitev rezultatov delovnih skupin, 
� zaključevanje presoje, 
� poročilo o presoji, 
� aktivnosti po presoji, 
� pisni preizkus znanja. 

 
Način dela: Predavanja in delo v skupinah (delavnice in vaje).  
 
Standard ISO 9001 in ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj 
imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015 oz. ISO 14001:2015.  
 
Cena:  
Cena delavnice znaša 320,00 € brez DDV (451,40 €). V primeru prijave 2 (dveh) ali več 
kandidatov vam priznamo 10 % popust! 
Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: IBAN SI56 0451 5000 
3286 092 (NOVA KBM d. d.), sklic za prijavo: 00 20181018-01. 
Doplačilo za vpis v register notranjih presojevalcev TÜV AUSTRIA je 30,00 € brez DDV (36,60 € z DDV) po osebi. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo certifikata o uspešno zaključenem tečaju za 
notranje presojevalce,  gradivo seminarja in pogostitev med odmori.  
ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30 % 
kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do 
odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.       
 
 
 
 
           

Termin in lokacija: 
Seminar bo potekal 18. in 19. oktobra 2018 v predavalnici podjetja Civis d. o. o., Tržaška 

cesta 65, 2000 Maribor (CENTER 65). Na voljo je zadostno število brezplačnih parkirnih 
mest.   
 

Informacije in prijava: 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu  

office@tuv-austria.si ali na GSM: 030 323 544 Matej Šandor ali 031 336 157 
Alenka Bezjak. Prijave sprejemamo do 12. 10. 2018 oz. do zapolnitve mest. Število mest na 
seminarju je zaradi praktične naravnanosti seminarja omejeno.   
 
Vabljeni!          Vir fotografije:Pixabay 

Za vse udeležence iz podjetij, ki so certificirana pri certifikacijskem 
organu TÜV Austria, je cena delavnice 259,00 € + DDV (315,98 € z DDV). 


