
  
 

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA STROKOVNE DELAVCE IZ VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI TER OSTALE ZAPOSLENE 

 
 PREDSTAVITEV NOVEGA PRAVILNIKA O POKLICNIH BOLEZNIH, IZZIVI VARNOSTI PRI ROBOTIKI, 

DAJANJU NOVIH STROJEV NA TRG  TER IZVAJANJE BIOLOŠKEGA MONITORINGA   

 
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: 28. MAREC 2023  
 
LOKACIJA IZVEDBE: OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani, parkirišče je zagotovljeno. 
 
Možna prijava tudi na ONLINE  
 
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.102-22/2023/2 s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 8 TOČKAMI.   
 
 
KOTIZACIJA: 
Strošek kotizacije na udeleženca znaša 150,00 EUR, za plačilo 183,00 EUR z DDV in vključuje predavanja, 
gradivo ter izdajo ustreznega potrdila. Stroške seminarja je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja 
na TRR IVD Maribor,  IBAN 30000-0000828125 pri N banki d.d., sklic: 00 2023-2803. Pri prijavi dveh oseb ali več 
iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek.  
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.  
 
 

URNIK:   

8.45 – 9.00 Uvode besede organizatorja IVD MARIBOR  
 
9.00 – 11.15  
Predavatelj:  Blaž Pečovnik, Primetals Technologies Austria GmbH  
 
 

• Kompetence izdelovalca strojev: 

✓ Zakonske osnove za izdelavo in-house 

✓ Izvedba ocene skladnosti po principih in zahtevah Strojne Direktive ter CE oznaka 

✓ Ocena tveganja (EN ISO 12100) → trostopenjski princip zmanjševanja tveganja – hierarhija ukrepov 

✓ Tehnična dokumentacija po Prilogi VII – zahteve, dolžnosti proizvajalca 

• Star oz. rabljen stroj: 

✓ Tehnična dokumentacija 

✓ Navodila za varno delo 

✓ Modernizacija stroja 

• Zagon nedokončanega stroja: 

✓ Pomen »nedokončanosti« 

✓ Prepoved dajanja v obratovanje – Izjava o nedokončanem stroju 

• Kolaborativni roboti: 

✓ Kolaborativni roboti – Interakcija človek-robot 

✓ Robot v proizvodnih procesih – varnost 

• Oznaka UKCA: 

✓ Pomen in zahteve 

✓ Roki in prehodna obdobja 

11.15 –11.45  Odmor   



 
11.45– 12.15  
Predavatelj: Denis Štemberger, IVD MARIBOR 
 
Postopek izvedbe biološkega monitoringa v podjetju. 
 
 
 
 
12.15- 13.15  
Predavateljica: dr. Andrea Margan, dr.med.spec. MDPŠ 
 

Predstavitev novega Pravilnika o poklicnih boleznih, Uradni list RS, št.25/2023. 
 
 
 
13.15 dalje     Razprava z udeleženci  
 
 
 
 
 
 

Prijavnica za seminar iz varnosti in zdravja pri delu  
 
 

PREDSTAVITEV NOVEGA PRAVILNIKA O POKLICNIH BOLEZNIH, IZZIVI VARNOSTI PRI ROBOTIKI, 
DAJANJU NOVIH STROJEV NA TRG TER IZVAJANJE BIOLOŠKEGA MONITORINGA   

 
28.MAREC 2023 

 

 
Ime in priimek udeleženca: 
 
 
Naziv podjetja:  
 
 
Elektronska pošta:  
 
 
Telefon:        Podpis odgovorne osebe: 
 
 
Datum: 
 
Ali se prijavljate na ONLINE izvedbo, prosim označite:  
 
 
 
 

 
Prijavnico prosim pošljite na elektronski naslov: barbara.vogric@ivd.si 

mailto:barbara.vogric@ivd.si

