Ime in priimek udeleženca:

ZBORNICA VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU

…………………………………………………………..
IZS identifikacijska številka:
…………………………………………………………..

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski
naslov: info@zbornica-vzd.si
ali po pošti na naslov:
Zbornica VZD
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Podjetje:
……………………………………….………….……….
Naslov: ……………………………..………..…………
Pošta: …………………………………………..………
ID za DDV: ……………………………………..………
Zavezanec za DDV:

 DA

 NE

Telefon: ……………………. Fax: ...………………....
E-pošta udeleženca:
…………………………………………..………………..
Član Zbornice VZD
(ustrezno označite)
Datum: ……………………

 DA

v sodelovanju z IRSD

organizira

do vključno 21.01.2022
Kotizacija znaša:
 člani Zbornice VZD s plačano članarino
73,77+DDV= 90,00 €
 nečlani Zbornice VZD 91,16+DDV= 110,00 €
 redni študentje FKKT - usposabljanje je brezplačno
(potrebno je predložiti potrdilo o vpisu oziroma
veljavno študentsko izkaznico)

 NE

Žig in podpis

Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem
strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in
zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in s Pravilnikom o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
(Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri
delodajalcih. Udeleženci usposabljanja bodo v skladu s
pravilnikoma za udeležbo prejeli 8 kreditnih točk.
Usposabljanje je organizirano tudi v skladu z 6. členom Zakona o
arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu
s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo
3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom varstvu osebnih
podatkov.
 Ne želim, da uporabljate moje podatke.

Za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega
podjetja Vam priznamo 10-odstotni popust.
V kotizacijo so vključeni stroški organizacije
posveta, gradiva, potrdila o udeležbi.

Znesek nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803
Odprt pri NLB d.d., Ljubljana
s pripisom »za strokovni posvet VZD«
sklic: 00 01-2022

za strokovne delavce
na področju varnosti in zdravja pri delu,
pooblaščene inženirje, kemijske tehnologe,
svetovalce za kemikalije in ostale osebe, ki
se na delovnih mestih srečujejo z nevarnimi
kemičnimi snovmi
Webinar bo izveden preko spletne
platforme ZOOM v torek, 25.01.2022

10.40 – 11.25

08.45 - 09.00
Prijava in uvodni nagovor Janeza
Balantiča, mag. okolj. ved,
predsednika Zbornice VZD

Skladiščenje nevarnih
kemičnih snovi in uporaba
osebne varovalne opreme

Aktualne nepravilnosti na
področju nevarnih kemičnih
snovi

strokovnim delavcem varnosti pri delu



strokovnim delavcem organizacij, ki imajo
dovoljenje

Prevoz nevarnega blaga
(ADR predpisi)
Emil Novak, Združenje varnostnih
svetovalcev

za

opravljanje



inšpektorjem za delo



pooblaščenim inženirjem



kemijskim tehnologom



svetovalcem za kemikalije



predstavnikom

delodajalcev

in

delojemalcev


izvajalcem medicine dela



predstavnikom služb varnosti in zdravja pri
delu

12.10 – 12.55

Kemikalije v tehnoloških
procesih

delo

zdravja pri delu

Dr. Lidija Korat, IRSD
09.45 – 10.30

za

strokovnih nalog s področja varnosti in

Gregor Kušar, KOMPLAST d.o.o.
11.25 – 12.10

09.00– 09.45



Posledice prekomernih
vplivov nevarnih snovi na
delavca



drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z
zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu



delavskim zaupnikom za varnost in zdravje
pri delu



študentom s področja varnosti in zdravja pri
delu

Dr. Bojan Pahor, Saubermacher
Slovenija d.o.o.

Dr. Grega A. Sušnik, specialist
MDPŠ, ZD Kamnik

10.30 – 10.40

12.55 – 13.00

Kratek odmor

Zaključki posveta

