
  
 
 
 

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

 
»OBVEZNOSTI DELODAJALCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OPRAVLJANJA DELA TER POGOJEV, KI JIH MORA 

IZPOLNJEVATI STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER OBVEZNOSTI DELODAJALCA V PRIMERU 
IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV NEVARNIM KEMIČNIM SNOVEM « 

 

K udeležbi na seminarju vabimo:  

 odgovorne osebe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

 podjetja z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu 

 koordinatorje del 

 vodje kadrovskih služb 

 ter ostale, ki jih to področje zanima. 

 

DATUM IN LOKACIJA IZVEDBE: 
8. september 2020  
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA VIČ, TRŽAŠKA CESTA 207, 1000 LJUBLJANA   

 
Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Ur.l.RS, št.78/19 ter 
potrjenega programa št.102-13/2020/3 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo 
udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.   
 
KOTIZACIJA: 
Cena kotizacije znaša 115,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter ustrezno potrdilo. Kotizacijo 

je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja na TRR IVD Maribor,  IBAN 30000-0000828125 pri Sberbank d.d., 

sklic: 00 2020-1203. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  

 

Izvedli bomo tudi spletno gostovanje, zato vljudno vabljeni, da se nam pridružite, cena kotizacije znaša 105,00 EUR plus 22% 

DDV.   

 

URNIK:  
8.30 do 9.00 
Sprejem udeležencev 
9.00 do 11.00 
mag. Borut Brezovar 
NOVOSTI, ki jih prinašata Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni 
list RS, št. 78/19) ter Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost 
pri delu (Uradni list RS, št. 77/19). 

- namen in cilj sprememb obeh pravilnikov, 

- kaj spremembe prinašajo strokovnim delavcem pri delodajalcih, pri subjektih z dovoljenjem za delo.  

 
Položaj in vloga strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu pri uvajanju novih spoznanj v dnevno prakso:  

- pomen stalnega usposabljanja, izmenjave izkušenj in dobrih praks za strokovne delavce, 

- ali je strokovni delavec pri delodajalcu svetovalec in nosilec razvoja varnosti in zdravja pri delu ali zgolj izvrševalec 

najnujnejšega, 

- načini s katerimi strokovni delavec utrdi in izboljša svoj položaj pri delodajalcu. 

 

Spoznanje Evropskega observatorija tveganj o nekaterih novonastajajočih tveganjih in njihova priporočila: 
- kaj so novonastajajoča tveganja in kako se je potrebno nanje odzvati, 

- psihosocialna tveganja, 

- demografske spremembe, 

- nanomateriali, 

- digitalna tveganja, 

- zelena delovna mesta. 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu kot dobra preventiva v zvezi z nekaterimi novimi tveganji: 
- ukrepi in aktivnosti v promociji zdravja na delovnem mestu, ki naslavljajo nekatera nova tveganja, 

- ključne napake pri pripravi in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. 



 11.00 do 11.30  
Odmor 
 

11.30 do 13.30 
dr. Peter Trop, IVD MARIBOR 

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), ki velja od 10. 1. 2020;  

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 79/19), ki velja od 10. 1. 2020. 

Obveze delodajalca v primeru izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem: 

 novosti pravilnikov,  

 kako prepoznamo nevarne kemične snovi,  

 izdelava ocene tveganja,  

 izdelava načrta meritev,  

 Standard SIST EN 689,  

 izbira standardnih metod,  

 merilna negotovost določitve,  

 validacija rezultatov,  

 določitev periodike.  

 

13:30 dalje 
Razprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavnica za seminar iz varnosti in zdravja pri delu  
 

»OBVEZNOSTI DELODAJALCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OPRAVLJANJA DELA TER POGOJEV,  
KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER OBVEZNOSTI DELODAJALCA V  

PRIMERU IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV NEVARNIM KEMIČNIM SNOVEM« z dne 8. september 2020 
 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

Datum rojstva: 

 

Dela in naloge: 

 

Naziv podjetja:  

 

 

Elektronska pošta:  

 

 

Telefon: 

 

 

Datum:         Podpis odgovorne osebe:  

 

 

 

Prijavnico prosim pošljite na elektronsko pošto:  barbara.vogric@ivd.si.   


