PRIJAVNICA
l e o n . v e d e n i k @ g m a i l . c

Splošne informacije

Prijavljam se na strokovni simpozij
VARNO IN ZDRAVO DELO 2019

PRIJAVE

7. november 2019
Kongresni center Celje/Celjski sejem
Dečkova c. 1, 3000 Celje
Konferenčna dvorana Celjanka

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do
05.11.2019 na naslov:
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije:
 na
e-naslov:
info@zbornica-vzd.si
zdvis@guest.arnes.si
 po pošti: Dimičeva ul.13, Ljubljana

ali

120,00 EUR za člane društev/sekcije
varnostnih inženirjev, 135,00 EUR za ostale udeležence. Za
študente FKKT-OTV ni kotizacije.
(ZDVIS ni zavezanec za DDV)
Kotizacija vsebuje: stroške organizacije, potrdil o udeležbi in
postrežbo med odmori.
Kotizacija:

Ime in priimek udeleženca

Delovno mesto

Podjetje/Ustanova

Prosimo, da kotizacijo nakažete na poslovni račun
ZDVIS SI56 0201 0001 2823 172 (NLB d.d.) s pripisom
»Simpozij VZD 2019« ter ime in priimek udeleženca.

Davčna številka

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

Naslov podjetja

Telefon/GSM

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 8-mi točkami.

e-pošta

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

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

organizira

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

Kraj in datum

Žig in podpis

v sodelovanju z

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.

VARNO IN ZDRAVO DELO
- Varno ravnajmo z nevarnimi
kemičnimi snovmi
Kongresni center Celje – Celjski
sejem
7. november 2019

PROGRAM SIMPOZIJA »VARNO IN
ZDRAVO DELO - Varno ravnajmo z
nevarnimi kemičnimi snovmi«
Celje – 07.11.2019

Lokacija:
8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Pozdravni nagovor
Stanko Ožbot, predsednik ZDVIS
Janez Fabijan, predsednik Zbornice VZD
Uvodni nagovor
Mag. Nikolaj Petrišič, MDSSZEM
Jadranko Grlić, glavni inšpektor za delo

9.30 – 10.00

Novosti in dobra praksa na področju
kemijske varnosti
Dr. Lidija Korat, IRSD

10.00 – 10.30

Primer dobre prakse na področju varnega
ravnanja z nevarnimi kemikalijami - celovit
sistem obvladovanja nevarnih snovi na
delovnih mestih v Gorenju d.d.
Vilma Fece in Denis Štemberger, Gorenje d.d.

10.30 – 11.00

Ravnanje z nevarnimi snovmi v delovnem
procesu - primer dobre prakse na področju
varnosti in zdravja pri delu ContiTech
Slovenija
Matej Zemljen, ContiTech d.o.o.

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.00

Primer dobre prakse na področju varnega
ravnanja z nevarnimi kemikalijami - program
usposabljanja študentov za varno delo
Prof. dr. Barbara Novosel in Dominika Slabajna,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

12.00 – 12.30 Predlogi evropskih sindikatov za
zaščito delavcev pred reprotoksini
Lučka Böhm, ZSSS
12.30 – 13.00 Multipla skleroza in delazmožnost
Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.,
spec. MDPŠ, ZVD – Zavod za varstvo
pri delu d.o.o., UL MF Katedra za
javno zdravje
13.00 – 13.30 Dnevna svetloba v stavbah v skladu
s standardom SIST EN 17037:2019
Doc. dr. Matej Kobav, Fakulteta za
elektrotehniko
13.30 – 15.20 Zaključek simpozija in odmor za
kosilo
15.30 – 16.30 Slavnostna podelitev Fundacije
Avgusta Kuharja

