Ime in priimek udeleženca:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
Podjetje:
……………………………………….………….………………….
Naslov: ……………………………..………..………………..
Pošta: …………………………………………..……………….
ID za DDV: ……………………………………..……………..
Zavezanec za DDV:
 DA
 NE
Telefon: ……………………. Fax: ...……………….........
E-pošta: …………………………………………..……………

Datum: ……………………

Žig in podpis

POMEBNO OBVESTILO!
Posvet bo potekal v mehurčku konferendne dvorane
Hotela Marinšek,Glavna cesta 2, Naklo.
Vsa postrežba vključno s kosilom bo v tej dvorani.
Udeleženci posveta morajo izpolnjevati pogoje«PCT«.

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.


Ne želim, da uporabljate moje podatke.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov:
zabret.florjan@gmail.com
joze.prezl@gmail.com

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV GORENJSKE
in Območni odbor Zbornice varnosti in zdravja pri delu

do vključno 01. Decembra 2021

organizirata

Kotizacija znaša: 90 EUR
Za člane DVI Gorenjske je cena 70 EUR

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta,
potrdila o udeležbi, postrežba med odmori in kosilo.
Posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem
strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja
pri delu (Ur. list RS 78/2019).
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi in
8 kreditnih točk
Znesek nakažite na transakcijski račun
DVI Gorenjska št.:
SI56 6100 0001 6726 736 – Delavska hranilnica
sklic 2021 – 01 posvet

Posvet bo v Konferenčni dvorani Hotela Marinšek,
Glavna cesta 2, Naklo

JESENSKI POSVET ─ 2021
O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER
VARSTVOM PRED POŽAROM
na temo:

VARNO DELOVNO OKOLJE,
NALOGE IZVAJALCA
MEDICINE DELA TER
VARSTVO PRED POŽAROM
bo v četrtek , 02. decembra 2021, od
9.00 dalje v konferenčni dvorani hotela
Marinšek, Glavna cesta 2, Naklo

PROGRAM POSVETA
8.45 – 9.00
PRIJAVA UDELEŽENCEV
9.00 – 9.15
Uvodni nagovor
Jože Prezl
Predsednik (DVI Gorenjske)

9.15 – 10.00
Gašenje akumulatorskih strojev, električnih vozil in
fotonapetostnih modulov
Gregor Kušar (Komplast d.o.o.)

12.00 – 12.45
Razlaga Pravilnika o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem (Ur.l. RS št.101/05) v povezavi z
standardom EN 14560 Navodilo za izbor, uporabo,
nego in vzdrževanje varovalne obleke pred učinki
toplote in ognja
Gorazd Štebe ( CODEX Technologies d.o.o. )
12.45 – 13.30
Človeški dejavniki pri vzdrževanju letal
Branko Mele ( Solinair, d.o.o.)

 strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri
delu,
 vodstvenim in vodilnim delavcem v podjetjih,
 izvajalcem medicine dela, prometa in športa,

13.30 – 14.00
ZAKLJUČNA RAZPRAVA

 strokovnim delavcem organizacij, ki imajo
dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih
nalog s področja varnosti in zdravja pri delu,

10.00 – 10.45
Ortotični vidik pri problemih stopal in zaščitni
delovni obutvi
Dejan Tašner (OIM Ortopedski inženiring)
10.45 – 11.15
ODMOR
11.15 – 12.00
Zaščitna dioprijska očala za zahtevne delovne
razmere
Dejan Aljančič (Alcom d.o.o.)

Namen strokovnega posveta

 inšpektorjem za delo,
 delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri

Namen strokovnega usposabljanja ─ strokovnega
posveta o varnosti in zdravju pri delu DVI Gorenjske
je nadgradnja strokovnega znanja na področju
varnosti in zdravja pri delu. To posledično vodi k
izboljšanju kakovosti upravljanja strokovnih nalog
varnosti in zdravja pri delu.

delu,
 sindikalnim zaupnikom,
 zaposlenim v kadrovskih službah,
 študentom Katedre za poklicno, procesno in
požarno varnost,

Organizator je za posvet pridobil kreditne točke v
skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
(Ur. list RS št. 78/2019).

 ostalim.

