
          
  

  

Vabilo na delavnico 
 

POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI 
v četrtek, 18.6.2015, ob 13. uri 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje,  
Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
Tema delavnice:  
Tema delavnice: poškodbe pri delu, posledice le teh, regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu 
in odškodnine… Namen seminarja je podati udeležencem osnovne informacije o temah, ki so zelo 
specifične, ob tem pa se skoraj vsak nosilec dejavnosti srečuje z njimi. Seminar v trajanju 2 uri je 
namenjen  nosilcem dejavnosti oziroma vodjem podjetij.  
 

Vsebina: 
 poškodbe pri delu in njihove posledice, ki jih čutijo delodajalci  
 regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu do ZZZS 
 odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu  
 disciplinski postopki, kontrola bolniškega staleža, kontrola alkohola  
 zaposlitve, prekinitev pogodbe delavcu, prekinitev pogodbe invalidu 
 predstavitev primerov dobrih praks iz lokalnega okolja 

 
Udeležba na seminarju je za udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 15. uri.  
 
Delavnico organizira OOZ Celje, točka VEM  in jo bo izvedel Dušan Rožencvet s.p., strokovni delavec 
za varnost in zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami na področju raziskav poškodb pri delu, z 
dovoljenjem Ministrstva za delo za izvajanje strokovnih nalog varstva pri delu, sodni izvedenec za 
varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ  in član invalidske komisije. 

 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas vabimo, da izpolnjeno priloženo prijavnico posredujete po e-
pošti simona.zupanc@ozs.si do torka, 16.6.2015.  Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 
22 74. 
 

Vabljeni, da se nam pridružite! 
 

Celje, 5.6.2015 Predsednik OOZ Celje 
Miran Gracer 
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P R I J A V N I C A  
POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI, 18.6.2015, OOZ CELJE 

 
Zaradi lažje organizacije dogodkov pričakujemo vašo prijavo po e-pošti simona.zupanc@ozs.si vsaj 2 
dni pred predvidenim terminom seminarja. Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74. 
 

 
PRIJAVA ZA PODJETJA/S.P.: 
 
PODJETJE/S.P.:  

 
SEDEŽ: 

 
STAROST PODJETJA/S.P.:  DO 5  LET    
                                        NAD 5  LET    

 

 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 
TELEFON/GSM: ___________________________    E-POŠTA: __________________________________     
 
 
 
 

PRIJAVA ZA FIZIČNE OSEBE: 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 
TELEFON/GSM: ___________________________    E-POŠTA: __________________________________     
 
 
STAROST:     DO 29 LET                            SPOL:     Ž         M 
                    NAD 29 LET 
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