
 

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije 
Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana 
e-mail: info@sicos.si 

 

V A B I L O 

Na strokovno usposabljanje v sredo, 18. novembra 2020 ob 16:00 
 

ZDRUŽENJE SICOS, ki ima status društva v javnem interesu v pravosodju, organizira v času korona 
virusa COVID-19 strokovno usposabljanje na daljavo z naslovom:  

- SEPARACIJSKI PROCESI PRI OSEBNIH ZAŠČITNIH MASKAH in  
- UPRAVLJANJE OPERATIVNIH TVEGANJ  

Vsebina: 

PRVI DEL: SEPARACIJSKI PROCESI 

Predavatelj: dr. Darko Drev 

DRUGI DEL: UPRAVLJANJE OPERATIVNIH TVEGANJ 

Predavatelj: mag. Janko Uratnik 

• Kratek  uvod • Predstavitev področja tveganj 

• Predstavitev vstopnih poti nanodelcev v 
človeško telo 

• Verjetnost izpolnitev groženj   

• Tehnološke možnosti za odstranjevanje 
delcev iz zraka 

• Kaj so operativna tveganja 

• Skupine tveganj 

• Filter mediiji za mikrofiltracijo • Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

• Sposobnost zadrževanja delcev pri 
različnih medijih 

• Interni kontrolni sistem – IKS 

• Tehnološke naprave za odstranjevanje 
delcev iz zraka 

• Določitev odgovornosti za izvajanje ukrepov  

• Vrste osebnih zaščitnih sredstev • Postopki za povrnitev v prvotno stanje   

• Testiranje filter materialov in zaščitnih 
mask, prednosti in slabosti 

• Obvladovanje operativnih tveganj 

• Primeri iz prakse sodnega izvedenca 

 
Usposabljanje bo potekalo 18. novembra 2020 ob 16:00 na daljavo preko aplikacije ZOOM.  
Vsem prijavljenim bo povezava do Zoom delavnice (z Meeting ID in passcode-om) posredovana na e-
mail dne 18. novembra 2020 do 12:00. Predviden čas trajanja usposabljanja je do 4 ure. Gradivo bo 
poslano po elektronski pošti pred začetkom usposabljanja. 
Cena udeležbe: člani SICOS brezplačno, ostali 30,00 € (nakazilo na tekoči račun SICOS odprt pri NLB, 
št. SI56 0214 0001 0505 583). Vsak udeleženec prejme pisno potrdilo o udeležbi na strokovnem 
usposabljanju. 
Za širšo javnost so na razpolago informacije ali ogled in sodelovanje pol ure pred začetkom 
usposabljanja preko tajništva SICOS-a. Vabilo na usposabljanje je objavljeno tudi na spletni strani 
društva www.sicos.si. 
 
Prijave sprejemamo v tajništvu SICOS-a: kontakt ga. Barbara Strgar, gsm 031 766 854,  
e-mail: info@sicos.si   
 

Ljubljana, 04.11.2020.                                                         Predsednik: prof. dr. Vincenc Butala          

                                                                                                                            

http://www.sicos.si/

