
  
 
 
 

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

»ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA V ČASU POVEČANEGA ŠTEVILA OBOLENJ Z NOVIM 
KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2« 

 
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 

 delodajalce, ki sami vodijo strokovne naloge varnosti pri delu 

 koordinatorje del 

 vodje kadrovskih služb 

 ter ostale, ki jih to področje zanima. 
 
DATUM IZVEDBE: 
10. december 2020 PREKO VIDEOKONFERENČNEGA SISTEMA  
 
Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št.78/19, 
164/20) ter potrjenega programa št.102-59/2020/2 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 8 točkami.   
 
KOTIZACIJA: 
Cena kotizacije znaša 105,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo 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-
1012. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  
Seminar bo izveden online preko videokonferenčnega sistema, prijavljeni udeleženci bodo dan pred seminarjem prejeli 
povezavo in gradivo. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.  
 

URNIK:  
 
Predavateljica mag. Katarina Železnik Logar  
9.00 – 9.15 
Seznanitev z vsebino sprememb Priloge III Direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu 
 
9.15 -  9.30  
Obveznosti delodajalcev glede ozaveščanja in usposabljanja delavcev o splošnih in ind.h higienskih ukrepih, načinu dela v 
organizaciji in obnašanju na delovnem mestu v povezavi z obvladovanjem okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2  
 
9.30 - 10.45  
Pregled obstoječe ocene tveganja, dopolnitev dokumentacije v povezavi z novim koronavirusom SARS-CoV-2, priporočila 
za zagotavljanje varnih delovnih razmer (pravne podlage, kdo mora sodelovati, s kakšnimi orodji, kaj je treba zajeti, 
kakšne ukrepe je treba sprejeti, koga in kako usposobiti za izvajanje novih ukrepov, kako z obveščanjem), psihosocialna 
tveganja  
 
10.45– 11.00 odmor  
 
11.00– 12.00  
Opravljanje dela na daljavo (zakonske podlage, priporočila resornega ministrstva,  načini preverjanja ustreznosti 
delovnega okolja, organizacija dela, možne okvare zdravja zaradi napačne ureditve delovnega mesta pri delu z 
računalnikom – kostno mišična obolenja)  
 
12.00– 13.00  
Preventiva v zvezi s kostno mišičnimi obolenji in okvarami v povezavi s Kampanjo „Naredimo breme lažje za zdrava 
delovna mesta“ in primeri dobre prakse  
 
13.00 – 13.15 Razprava 

 



 
 

Prijavnica za seminar iz varnosti in zdravja pri delu  
 

»ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA V ČASU POVEČANEGA ŠTEVILA OBOLENJ Z NOVIM  
KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2« 

z dne 10. DECEMBER 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:  katarina.zeleznik@ivd.si   

mailto:katarina.zeleznik@ivd.si

