USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN
VARSTVA PRED POŽAROM
Obveščamo vas da na OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, Slovenska Bistrica, vsak mesec
organiziramo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Prijavite se lahko
na termin, ki vam najbolj ustreza. V kolikor imate plačano članarino zbornici oziroma plačan
prispevek za izobraževanje za delavce, je izobraževanje za vas brezplačno.
PRIJAVNICA
Firma: ________________________________________________________________________
Dejavnost: ____________________________________________________________________
Točen naslov: __________________________________________________________________
Pošta: ________________________________________________________________________
Tel./fax: ______________________________________________________________________
Član OOZ: DA / NE (ustrezno obkroži)
Številka kartice obrtnik: ___________________
Udeleženci tečaja
(vpišite PRIIMEK, IME in DELOVNO MESTO):
______________________________________________________________________________
Datum: __________________Žig:
Podpis odgovorne osebe: __________________
Spodaj izberite izvajalca, katerega termin vam ustreza:
1.) VIPS, Špela Korent Urek s.p., vsak prvi četrtek v mesecu, tokrat bo, 5. aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na spela@vips.si ali na naslov VIPS, Špela Korent Urek s.p., Šolska ulica 2, Slovenska
Bistrica, najkasneje do izvedbe usposabljanja. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 041 36 36 14. Cena
tečaja je 22,00 € + DDV.
2) ADITIV d.o.o., vsak drugi četrtek v mesecu, tokrat bo 12. aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843 10 93, najkasneje do ponedeljka pred izvedbo usposabljanja, na
naslov ADITIV, d.o.o., Potrčeva ulica 6, 2310 Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
02/ 843 10 93 , 041 754 798 ali po e-pošti: info@aditiv.net. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.
3) IZZA d.o.o., vsako zadnjo sredo v mesecu, tokrat bo 25. aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843-20-61, najkasneje do torka, pred izvedbo usposabljanja, na naslov
IZZA, d. o. o., Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 843-20-60
ali na gsm: 041-653-249. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.
4) SOLARIS d.o.o., tokrat tretji četrtek v mesecu, to je 19. aprila 2018, ob 16. uri.
Prijavnico pošljite na fax : 818-05-17, najkasneje do izvedbe usposabljanja na naslov SOLARIS, d. o. o.,
Ljubljanska cesta 40, Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 818-05 -06 ali na gsm: 041
562 614 ali po elektronski pošti: info@solaris.si. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.

