
  
 

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA STROKOVNE DELAVCE 
 

 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI PREGLEDU 
DELOVNE OPREME, UKREPI ZA OBVLADOVANJE KOSTNO MIŠIČNIH OBOLENJ IN NOVOSTI 

PRI PRIJAVI NEZGOD   
 
 
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: 7.SETEPMBER 2022 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.102-60/2022/2 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 TOČKAMI.   
 
 
 
KOTIZACIJA: 
Cena kotizacije znaša 137,50 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo ter izdaja ustreznega potrdila. Kotizacijo je 
potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja na TRR IVD Maribor,  IBAN 30000-0000828125 pri Sberbank d.d., sklic: 
00 2022-0709. 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:   

8.45 – 9.00 Uvode besede organizatorja IVD MARIBOR.  
 
9.00 – 12.00  
Predavatelj:  Blaž Pečovnik, Primetals Technologies Austria GmbH  
 
Produktna varnost v EU, s poudarkom na varnosti strojev in naprav 
Standardizacija in harmonizacija – pomen in koristi 
Specifika modernizacije starejših strojev in opreme 
Obravnava konkretnih primerov iz prakse 
 
12. 00 – 12.30  Odmor   
 
12.30– 13.00  
Predavateljica  mag.Katarina Železnik Logar, vodja Podružnice Ljubljana, IVD MARIBOR 
 
Predstavitev novosti glede prijav nezgod in poškodb iz Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, 
št.78/22, 90/22) 
- predstavitev novosti pri prijavljanju nezgod pri delu po novem Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
- obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb pri pojavu nezgode pri delu 
- izpolnjevanje potrebne dokumentacije 
- ukrepi v podjetju po nastanku nezgode. 
 
 
 
 



13.00- 14.15  
Predavatelj:  primarij Bojan Lovše, dr.med. 
 
Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kostno mišičnih obolenj v proizvodnih in predelovanjih dejavnostih.  
- Problematika z delom povezanih  
 
 
14.15 dalje     Razprava z udeleženci  
 
 

 
 
 
 
 
 

Prijavnica za seminar iz varnosti in zdravja pri delu  

VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI PREGLEDU DELOV
NE OPREME, UKREPI ZA OBVLADOVANJE KOSTNO MIŠIČNIH OBOLENJ IN NOVOSTI  

PRI PRIJAVI NEZGOD   
7.september 2022 

 
 
 

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

