
 

 
 

IN 
 

   

DRUŠTVO VARNOSTNIH  INŽENIRJEV GORENJSKE
Škofjeloška c.6 
4502 Kranj 

 

PRIJAVNICA 
 
Naziv podjetja :  

 
Kontaktna oseba :  

 
Naslov :  

 
Telefonska številka   

 
E pošta :  

 
Transakcijski račun:  

 
Davčna številka   

 
Davčni zavezanec DA                     NE 
 
Na strokovni posvet o varnosti in zdravju pri delu prijavljamo 
naslednje udeležence : 
 

Ime in priimek  Delovno mesto 
  
  
  
 
Datum:_______________ 
 
Podpis odgovorne osebe                             Žig  
 

 
 

in 
 

DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV GORENJSKE 
Škofjeloška c.6 
4502 Kranj 

 

organizirata  
strokovni posvet o  

 

 VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,  
 

ki bo 15. junija  2006 s pričetkom  9. uri 
v kongresni dvorani CANKAR  v hotelu PARK,  

Cesta svobode 15, Bled  
 
Posvet  je namenjen : 

 direktorjem podjetij 
 varnostnim inženirjem in strokovnim delavcem s področja varnosti 

in zdravja pri delu 
 pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela  
 podjetjem z dovoljenjem za delo za opravljanje strokovnih nalog 

varnosti in zdravja pri delu  
 študentom Oddelka za tehnično varnost Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo   
 

 



 
Program:  
I. del   
845 – 900 Prihod udeležencev  
9 00 – 945 Praktične smernice za 

oceno tveganja za 
kemikalije 
 

mag. Petra Vrečko  
MDDSZ 

945– 1030 Praktične smernice za 
varno delo z azbestom in 
inšpekcijski nadzor 
 

Lidija Korat, univ.dipl.inž.kem. 
Inšpektorat RS za delo  

1030 –1045 Odmor 
 

 

1045 – 1130 Nevarnost organskih 
topil  za človeški 
organizem  

Doc. dr. Mojca Kržan, dr. med.
Medicinska fakulteta  
Univerza v Ljubljani 
 

1130 – 1215 Zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu pri 
ravnanju s kemikalijami  
v družbi  Helios d.d. 
 

Miha Pirc, dipl. var .inž.  
Helios d.d. 

1215 – 1230 Odmor 
 

 

1230 – 1300 

 
 

Varno delo mladih 
delavcev  

Damjan Blaznik, var. inž., 
Urban Žargi, univ. dipl.inž.str. 
TCG Unitech LTH- OL d.o.o. 
 

1300 -1330 Registracija, evaluacija, 
avtorizacija kemikalij- 
REACH  
 

mag. Alojz Grabner, 
Ministrstvo za zdravje Urad za 
kemikalije  

1330 -1400       Nove generacije 
sistemov za zgodnje 
odkrivanje in javljanje 
požarov  

Simon Smolnikar, dipl.inž.el. 
Iskra Prins d.o.o. 

II.del    
1430 Skupščina ZDVIS   
1530 Zaključek   
 

 
 
Prijave: 
 
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do 13. junija 2006 na 
naslov: 
 
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije  
Miklošičeva 38/ III 
 
ali po e – pošti  
 
zdvis@guest.arnes.si  
 
Udeleženci prejmejo gradivo na zgoščenki.   
 
Kotizacija  za I .del  posveta skupaj z DDV  znaša  24.000 SIT in   
jo nakažete na transakcijski račun št. 07000-0000470443  
 
Za študente ni kotizacije.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


