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Splošne informacije
PRIJAVE

Prijavljam se na strokovni simpozij
VARNO IN ZDRAVO DELO 2017

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do
14.11.2017 na naslov:

16. in 17. november 2017
Hotel Golf, Bled
Konferenčna dvorana Concordia

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije:
 na e-naslov: zdvis@guest.arnes.si
 po pošti: Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
Kotizacija: 155,00 EUR za člane društev/sekcije
varnostnih inženirjev, 185,00 EUR za ostale udeležence.

Ime in priimek udeleženca

Delovno mesto

Podjetje/Ustanova

Za študente FKKT-OTV ni kotizacije.
(ZDVIS ni zavezanec za DDV)
Kotizacija vsebuje: stroške organizacije, potrdil o udeležbi in
postrežbo med odmori.

Prosimo, da kotizacijo nakažete na poslovni račun
ZDVIS SI56 0201 0001 2823 172 (NLB d.d.) s
pripisom »Simpozij VZD 2017« ter ime in priimek
udeleženca.

Davčna številka

Dokazilo o plačilu kotizacije predložite ob sprejemu
udeležencev. Prosimo Vas za pravočasno prijavo.

Naslov podjetja

Po končanem simpoziju boste prejeli potrdilo o udeležbi.
Simpozij je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem
strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Ur. L. RS št. 109/2011).
Program se v skladu z 11. členom zgoraj navedenega
pravilnika točkuje z 12-timi točkami.
Program simpozija je usklajen tudi s Pravilnikom o
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom (Ur. L. RS št. 32/11 in 61/11 – popr.).

Telefon/GSM

e-pošta

Dovolim, da me obveščate po e-pošti (DA/NE)

v sodelovanju z

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.
01/430-32-56
oziroma
e-naslovu:
zdvis@guest.arnes.si.

organizira

Tradicionalni dvodnevni
simpozij
VARNO IN ZDRAVO DELO

Kraj in datum

Žig in podpis

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom varstvu osebnih podatkov.
 Ne želim, da uporabljate moje podatke.

Posvet je namenjen:
 direktorjem podjetij;
 varnostnim inženirjem in drugim strokovnim delavcem s
področja VZD;
 pooblaščenim zdravnikom – specialistom medicine
dela, prometa in športa;
 podjetjem z dovoljenjem za delo za opravljanje
strokovnih nalog VZD;
 inšpektorjem za delo, zdravstvenim inšpektorjem,
inšpektorjem za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
 preiskovalnim in drugim organom sodne oblasti;
 študentom FKKT - Oddelek za kemijsko inženirstvo in
tehniško varnost.

Hotel Golf, Bled
16. in 17. november 2017

PROGRAM SIMPOZIJA »VARNO IN
ZDRAVO DELO«, Bled – 16. in 17.11.2017
1. dan: četrtek, 16. november 2017
8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.10

Pozdravni nagovor
Stanko Ožbot, predsednik ZDVIS in
Janez Fabijan, predsednik Zbornice VZD

9.10 – 9.45

Predstavitev osnutka Strategije na področju
varnosti in zdravja pri delu v R. Sloveniji
Mag. Nikolaj Petrišič, Sektor za varnost pri delu,
MDDSZEM

12.30 – 13.15 Požarni red kot element odličnosti
na področju varstva pred požarom v
podjetju
Dr. Aleš Jug
13.15 – 13.45 Ključne pomanjkljivosti ugotovljene
v požarnih redih ob nastanku
požara v povezavi z odgovornostjo
odgovornih oseb
Dr. Sandra Senčič, KOVA d.o.o. Celje

10.30 – 11.00

Pravilna izbira osebne varovalne opreme
za dihala
Mag. Lidija Korat, Inšpektorat RS za delo

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.00

Škodljivosti izpušnih plinov – dizelskega
goriva
Luka Bratec, ZVD – Zavod za varstvo pri
delu d.o.o.

12.00 – 12.30

Kožni rak in druge posledice
izpostavljenosti soncu
Prim. mag. Ana Benedičič, dr. med.,
specialistka dermatovenerologije, Bolnica
Celje

12.30 – 13.00

Primer dobre prakse: »Zdrava delovna
mesta za vse generacije«
Mag. Leon Vedenik, Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, Policija,
Policijska uprava Murska Sobota

13.00 – 13.30

Zaključna razprava

13.45 - 14.00 Odmor
14.00 – 15.00 Podelitev nagrad in priznanj
Fundacije Avgusta Kuharja
15.00 – 16.30 Kosilo
17.00 – 18.30 Gibanje za zdravje

9.45 – 10.15

Predlog Pravilnika o poklicnih bolezni
Mojca Gobec, Direktorat za javno zdravje, MZ

2. dan: petek, 17. november 2017
10.15 – 11.00

Zaštita na radu u R. Hrvatskoj – Uloga
ZUZNR i stalno stručno usavršavanje
stručnjaka zaštite na radu
Vitomir Begović, Zavod za unapređivanje
zaštite na radu (ZUZNR)

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.00

Zagotavljanje kakovosti pri izvajanju
preiskav kemijskih škodljivosti z merilno
negotovostjo
Mag. Igor Ivanovski, IVD Maribor p.o.

12.00 – 12.30

Analiza stanja normativne ureditve varnosti
in zdravja pri intervencijah ob naravnih in
drugih nesrečah
Franc Rančigaj, Inšpektorat RS za delo

9.00 – 9.30

Demenca in delazmožnost
Prim. prof. Marjan Bilban, specialist
MDPŠ, ZVD – Zavod za varstvo pri delu
d.o.o.

9.30 – 10.00

Varovanje delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti rakotvornim
in mutagenim snovem pri delu –
novosti na področju pravne ureditve
Mag. Petra Bechibani, Sektor za
varnost pri zdravju, MDDSZEM

10.00 - 10.30

10. mednarodni simpozij o biološkem
monitoringu (ISBM): Biološki
monitoring – del ocene tveganja pri
delu z nevarnimi kemikalijami
Zora Gruden Vadnjal, dr. med.,
specialistka MDPŠ

