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SEKCIJA  FRIZERK  IN  KOZMETIČARK  

 

Datum: 5. februar 2018   

 

TEČAJ  IZ  VARSTVA  PRI  DELU  IN  POŽARNE  VARNOSTI 
 
Obveščamo vas, da ste v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, dolžni obnavljati znanje s 

področja varstva pri delu in požarne varnosti. Periodika usposabljanja in preverjanja usposobljenosti 

je odvisna od opredelitve usposabljanj v vaši izjavi o varnosti z zdravstveno oceno tveganja. 

 

V kolikor je od takrat, ko ste vi in vaši zaposleni nazadnje opravljali izpit iz varstva pri delu in 

požarne varnosti, že pretekel rok, ki je določen v vaši izjavi o varnosti (za sekcijo frizerk in 

kozmetičark je bilo izobraževanje organizirano v letu 2015), vam svetujemo, da se prijavite na 

izobraževanje, ki bo  

v ponedeljek, 19. marca 2018, ob 6.45 uri zjutraj, 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške  zbornice Slovenska Bistrica, 

Špindlerjeva 2e, Slovenska Bistrica.  
 

Stroški tečaja bodo za člane OOZ Slovenska Bistrica in pri njih zaposlene delavce poravnani iz 

sredstev namenjenih za izobraževanje obrtnikov in delavcev, v kolikor imate poravnano članarino in 

prispevek za izobraževanje za zaposlene.  

 

Za nečlane  znaša strošek izobraževanja 30,00 € in ga boste poravnali po končanem izobraževanju, na 

osnovi prejetega računa.    

 

V kolikor se boste odločili za ponujeno obliko izobraževanja, Vas prosimo, da pokličete na sedež 

zbornice, telefon 02/818 14 84,  do 15. marca  2018 ali se prijavite po elektronski pošti na 

olga.kampus@ozs.si, najkasneje do četrtka  15. marca  2018. 

 

Obenem smo se z izvajalko dogovorili, da vam uredi tudi dokumentacijo s področja Izjave o varnosti 

z oceno tveganja, zato prinesite na izobraževanje obstoječo Izjavo o varnosti z oceno tveganja. 

 

Strošek izdelave revizije Izjave o varnosti z oceno tveganja znaša za člane 50,00€, za nečlane 80,00€. 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo ! 
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