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Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2018-2020 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

         WEBINAR 

Številka:          45/2020                                                                      
Datum:         17.9.2020  

V A B I L O  
 
 
Vabimo vas na spletni seminar, namenjen podjetjem v različnih dejavnostih,  kjer vam bomo v prvem 
delu opredelili konkretne primere za posamezne panoge v obrtnih dejavnostih, proizvodnji in 
storitvah, v drugem pa predstavili obveznosti, ki naj jih sprejmejo delodajalci in upoštevajo zaposleni 
delavci, da zmanjšujejo možnosti okužbe z virusom COVID-19. V ta namen organiziramo 
 

 spletni seminar  
na temo 

 

UKREPI DELODAJALCA IN DELAVCEV V DELOVNEM OKOLJU  
V ZVEZI S PREPREČEVANJEM OKUŽB 

Z VIRUSOM SARS-Cov-2 
ki bo v torek, 29. septembra 2020, od 10. do 11.15. ure, 

na spletni povezavi platforme GoToWebinar, ki jo boste prejeli po prijavi.  
 

 
Vsebina: 

1. Navodila glede ureditve delovnega mesta za različne dejavnosti z namenom preprečevanja 
okužb 

-lesna, kovinska dejavnost in proizvodnja, druga proizvodnja, delo na terenu in pri strankah  
- izvajanje transportnih dejavnosti 
-storitvene dejavnosti: gostinstvo, frizerji in kozmetiki, delo neposredno s strankami 
- pisarniška delovna mesta  

2. Obveščanje in seznanjanje delavcev o ukrepih v podjetju, merjenje temperature 
zaposlenim in obiskovalcem in drugi novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb (načini, 
dokazovanje) 

3. Dopolnitev dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-Cov-2 
- revizija ocene tveganja, programi usposabljanja ipd. 

Vprašanja udeležencev       
 
V zadnjih dneh se pojavljajo številne nove okužbe v Sloveniji in njeni soseščini, zato je potrebno v 
nadaljevanju dosledno izvajati in upoštevati veljavne ukrepe tudi v delovnem okolju. S 3.6.2020 
je bil SARS-COV-2 celo uvrščen v seznam bioloških dejavnikov v Direktivi o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (človeški  patogen iz rizične 
skupine 3), za katere je znano, da okužijo ljudi. Na prilagojeno ravnanje zaradi ukrepov zaradi 
SARS-Cov-2 se moramo prilagoditi vsi, za zaščito sebe, sodelavcev in s tem varnostjo vseh, da ne 
bodo odrejene karantene, izolacije in podobno, kar lahko ohromi delovni proces in poslovanje 
podjetja. Vlada pripravlja številne nove ukrepe, s katerimi se bomo seznanili na seminarju. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Predavateljica: 
Seminar bo vodila Mag. Katarina Železnik – Logar, IVD Maribor, vodja podružnice Ljubljana, ima 
opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in preko 17 let predava ter izvaja strokovne 
naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, svetuje podjetjem in samozaposlenim glede 
zagotavljanja varnih delovnih pogojev, sodeluje v komisiji za izbor primerov dobre prakse na 
področju varnosti in zdravja pri delu, piše strokovne članke. 
 
 
Seminar je namenjen: 

 direktorjem podjetij, tehničnim direktorjem ali vodjem oddelkov, samostojnim podjetnikom, 

 odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu, 

 odgovornemu osebju za evidence, 

 drugim osebam, ki jih problematika zadeva in zanima, tudi vašim zaposlenim. 
 
Kotizacija: 
-  za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino je seminar brezplačen 
-  za člane drugih OOZ je cena 24,00 EUR (+ DDV) 
-  ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 48,00 EUR na TRR OOZ Novo mesto, 
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 29092020 pred pričetkom seminarja.  
Račun boste zunanji udeleženci prejeli po izvedbi seminarja. 
 
Udeleženci prejmete: 

- gradivo po izvedbi v e-obliki 
 

Prijave:    Sporočite interes za udeležbo na ksenija.klobucar@ozs.si najkasneje do  28. septembra 
2020 in vam bomo poslali povezavo. 

 
 
 

                       VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH ZNANJ IN POMEMBNIH NAPOTKOV!                                                                                               
                                                                                         
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca  Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 
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