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Zadeva: Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je obravnavalo vašo vlogo z 

dne 26. 4. 2022 za potrditev dvodnevnega programa usposabljanja strokovnih delavcev na 

področju varnosti in zdravja pri delu pod naslovom »POSVET O POKLICNI, PROCESNI IN 

POŽARNI VARNOSTI«, ki ga Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izvedla 31. 5. 2022 in 

1. 6. 2022.

Pri presoji vloge je ministrstvo ugotovilo, da je vloga vložena na temelju 5. člena in 9. člena

Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni 

list RS, št. 78/19). 

Iz vsebinskih sklopov in tem, ki so navedene v vlogi, kakor tudi zaradi predavateljev, ki bodo

teme predstavili, je razvidno, da so cilji konkretnega programa skladni s cilji izpopolnjevanja in 

usposabljanja, opredeljenimi v 2. členu pravilnika. 

To potrdilo mora biti, skladno s 5. členom pravilnika, objavljeno na vidnem mestu in na voljo 

udeležencem programa ves čas izvajanja programa usposabljanja.

Ministrstvo poziva izvajalca programa, da, skladno s 13. členom pravilnika, v sedmih dneh po 

izvedbi programa na ministrstvo za vsak dan posebej posreduje poimenske sezname 

udeležencev programa.
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Ministrstvo na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju 

varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) 

                                                              P O T R J U J E

program dvodnevnega usposabljanja za strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri 

delu pod naslovom »POSVET O POKLICNI, PROCESNI IN POŽARNI VARNOSTI«, ki ga 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izvedla 31. 5. 2022 in 1. 6. 2022 v obsegu 14,8

pedagoške ure. Program bo potekal v Grand Hotelu Portorož v Portorožu.

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z  20 točkami.

Točke lahko prejmejo samo udeleženci, ki so se udeležili obeh dni posveta.

                                                      

Pripravil:

Jože Hauko                    mag. Katja Rihar Bajuk                                                      

Sekretar GENERALNA DIREKTORICA

Mag. Nikolaj Petrišič

Vodja sektorja za varnost

in zdravje pri delu

V vednost:

- Inšpektorat za delo RS, g. Slavko Krištofelc, gp.irsd@gov.si
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