
 

Ravnateljski servis 
pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. o. o. 
Otoki 13 
4228 Železniki 

Vabilo na seminar Varnost in zdravje pri delu 
 
Ravnateljice, ravnatelje in ostale delavke, delavce zadolžene za zagotavljanje varnosti in zdravja na 
delovnem mestu, šol in vrtcev vabimo na BREZPLAČNI seminar z delavnicami Varnost in zdravje pri delu, ki 
bo v sredo, 22. 11. 2017, v prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 
Ljubljana. 
 
Izobraževanje z delavnicami izvaja Inšpektorat RS za delo v okviru projekta »Odpravimo konflikte na 
delovnem mestu« - svetovanje delodajalcem. Izvajalca mag. Mladen Markota in Roman Lubec sta bivša 
inšpektorja za delo na področju varnosti in zdravja pri delu z dolgoletnimi, tudi mednarodnimi, izkušnjami. 
 
Program srečanja 
 

sreda, 22. 11. 2017 
8.30 – 9.00 Registracija udeleženk in udeležencev 
 Ravnateljski servis 
  

9.00 - 10.00 Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih (obveznosti delodajalcev glede 
izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov) 

 mag. Mladen Markota, dr. med. 
  

10.00 – 11.00 
Psihosocialni dejavniki na delovnem mestu in promocija zdravja, kot instrument, s 
katerim odpravljamo te dejavnike (obveznosti delodajalcev glede promocije zdravja in 
izvajanje ukrepov na področju psihosocialnih dejavnikov na delovnem mestu) 

 mag. Mladen Markota, dr. med. 
  
11.00 – 11.30 Odmor 
  

11.30 – 12.30 Kaj je to izjava o varnosti z oceno tveganja? Kako pristopiti k njej in kaj mora 
vsebovati? (obveznosti delodajalcev na področju izjave o varnosti z oceno tveganja) 

 Roman Lubec, univ. dipl. inž. str. 
  

12.30 – 13.30 

Kako racionalno in učinkovito usposobiti delavce ter zagotoviti varno delovno okolje, 
varno delovno opremo in osebno varovalno opremo? (obveznosti delodajalcev na 
področju meritev okolja, usposabljanju delavcev, osebne varovalne opreme in pregledov 
strojev) 

 Roman Lubec, univ. dipl. inž. str. 
  
13.30 Zaključek seminarja 

 
Prijava 

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da 
pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste namreč prejeli potrdilo o prijavi in druge informacije, ki so povezane 
s seminarjem. 
 

Naročilnice ne rabimo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo 
naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest – največ 50 udeležencev. V primeru prevelikega števila prijav bomo 
upoštevali tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do petka, 17. novembra 2017, do 14. ure. 
 



Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 
3 dni pred seminarjem. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 
 
Ostale informacije 

Brezplačno parkiranje je zagotovljeno na parkirišču pri hotelu. Med odmorom bo poskrbljeno za napitke in 
prigrizke. 
 
 
 
Seminar organizira Ravnateljski servis. 
 

Vljudno vabljeni! 
Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 


