
  
 

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

 SPREGLEDANE NEVARNOSTI ZA VARNOST IN ZDRAVJE V DELOVNEM OKOLU TER DELO V 
ČASU IZREDNIH RAZMER  

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: 
4. OKTOBER 2021 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.102-57/2021/2 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 2021-
0410. 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:  
08.30 – 09.00    Uvodne besede – predstavitev seminarja – evidentiranje udeležencev. 
 
Predavatelj:       ddr.Aleš Jug, Preventivec s.p. 
09.00 – 9.45       Pregled gasilnih medijev in Novosti – toksičnost in elementi, ki jih je treba upoštevati v oceni tveganja  
 
Predavatelj:       mag. Katarina Železnik Logar, vodja Podružnice Ljubljana, IVD MARIBOR 
9.45 – 10.30      Opravljanje dela na domu in praktični nasveti za vse deležnike (delodajalci, delavci, strokovni delavci) 
 
10.30 – 11.10    Odmor 
 
Predavatelj:       ddr.Aleš Jug, Preventivec s.p. 
11.00 – 11.45     Prašne eksplozije – analiza primera ter preventivni ukrepi. 
 
Predavatelj:        ddr.Aleš Jug, Preventivec s.p.  

11.45 – 12.30     Preventivni organizacijski ukrepi za izboljšanje potresne varnosti v podjetju. 
 
Predavatelj:       Jure Dolinar 
12.30 – 13.15     Postopki in ukrepi pri prisotnosti ali sumu na SARS CoV-2, na primeru gasilske enote 
 
13.15 dalje         Razprava z udeleženci  

Prijavnica za seminar iz varnosti in zdravja pri delu  
 SPREGLEDANE NEVARNOSTI ZA VARNOST IN ZDRAVJE V DELOVNEM OKOLU TER DELO V ČASU IZREDNIH RAZMER  

 
4.OKTOBER 2021 

 
Ime in priimek udeleženca: 
 
Naziv podjetja:  
 
Elektronska pošta:  
Telefon::        Podpis odgovorne osebe: 
Datum: 
 

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

mailto:barbara.vogric@ivd.si

