Poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike
in delujoča podjetja:

»Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom«
24. 03. 2022 od 09:00 - 11:00 ure
Spletna platforma ZOOM
Delavnica je namenjena:
Vsem podjetjem, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim, popoldanskim s.p.-jem, ki so zavezani
upoštevati pravila varstva in zdravja pri delu. Na delavnico so vabljeni tudi tisti, ki imajo namen v kratkem
odpreti podjetja ali s.p..
Z delavnico boste udeleženci:
- Izvedeli kakšne so zakonske osnove samostojnih podjetnikov, samozaposlenih in t.i. popoldanskih s.p.jev po Zakonu o varnosti in zdravje pri delu ZVZD-1 (pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev in
delodajalcev, evidence oz. dokumenti po ZVZD-1; prva pomoč na delovnem mestu, ukrepi za
preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni (Covid -19), kazenske sankcije,... );
- Dobili napotke za uvedbo ukrepov za zmanjšanje poškodb pri delu in regresni zahtevki ZZZS in ZPIZ do
delodajalcev;
- Spoznali novosti ter obveznosti lastnikov oz. uporabnikov objektov s področja varstva pred požarom;
- Izvedlo se bo teoretično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom;
- Pridobili (po izpolnjenem testnem vprašalniku) potrdilo o teoretični usposobljenosti iz varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom na elektronski naslov;
- Razprava z udeleženci.
Izvajalka:
Anita Ošlak - strokovna delavka za varnost in zdravje pri delu ter varstva pred požarom z več kot 10 letnimi
izkušnjami. Na Zdravstveni fakulteti je magistrirala s področja sanitarnega inženirstva. Od leta 2014 deluje
v sklopu lastnega podjetja.
TERMIN IN LOKACIJA:

KJE: Spletna platforma ZOOM.
KDAJ: V četrtek, 24. 03. 2022, od 9:00 do 11:00 ure.

PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačno delavnico se lahko prijavite:
• do torka, 22. 03. 2021 preko spletnega obrazca:
• prijavni obrazec za PODJETJA (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
• Prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.
Vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 925 ali na 051 819 440.
Vsa navodila v zvezi z dostopom do webinarja in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka.
Delavnica je za udeležence brezplačna.

Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT Svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

