»Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je pokojni
34-letni domačin popravljal priključek za baliranje sena. Traktor z balirko je zapeljal v
skedenj in z vrhnjega dela priključka segel v notranjost. Vrteči se deli priključka so nesrečnega domačina
potegnili v notranjost in ga tako hudo poškodovali, da je na kraju umrl.« Vir: Svet24.si

»V soboto okoli 10. ure je 56-letni moški podiral drevesa v Šentilju v
Slovenskih goricah. Pri žaganju z motorno žago mu je na tilnik padlo odžagano deblo bukve.
Odžagani del drevesa je namreč obvisel preko drugega drevesa, nato pa je padel na 56-letnika in ga je
pod sabo pokopal.« Vir: Times.si

To je le nekaj zapisov o nesrečah pri delu pri opravljanju kmetijskih in
gozdarskih del na slovenskih kmetijah. Da bo takšnih zapisov manj, Vas
vabimo na posvet z naslovom:

VARNOST PRI DELU NA SLOVENSKIH KMETIJAH,
ki bo v ponedeljek, 13.6.2016, od 12:30 do 17:00
na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Posvet organizirata soorganizatorja Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo
mesto in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v sklopu obeležja 130 letnice
zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

Udeležba na posvetu je brezplačna, obvezna pa je registracija na enaslov: info@vsgrm.unm.si s pripisom udeležbe na delavnici:
1. KMETIJSTVO
2. GOZDARSTVO
Prijave zbiramo do 6.6.2016 oziroma do zapolnitve mest.
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URNIK POSVETA
12:30 – 13:00

PRIHOD UDELEŽENCEV

13:00 - 13:15

POZDRAVNI NAGOVORI IN OTVORITEV POSVETA

13:15 – 13:40

Statistika nesreč in ukrepi za preprečevanje nesreč v
kmetijstvu: mag. Tanja STRNIŠA, državna sekretarka
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Statistika nesreč in ukrepi za preprečevanje nesreč v
gozdarstvu: Jošt JAKŠA, generalni direktor Direktorata
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Pregled stanja in ukrepov za varnejši promet in delo na
kmetijskih gospodarstvih: Aleš LORBER, Policijska
postaja Brežice, Policija
Pregled najpogostejših vzrokov za nesreče v kmetijstvu
in gozdarstvu: mag. Irena KASTELEC, Inšpektorica RS
za delo

13:40 – 14:05

14:05 – 14:20

14:20 – 14:35

ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKOM
14:50 – 16:20

Ločeni delavnici za kmetijstvo in gozdarstvo
(moderatorja: Martin MAVSAR, KGZS- Zavod Novo
mesto in Jurij BEGUŠ, spec., ZGS)
Na delavnicah bodo udeleženci ocenili trenutno stanje na
področju varnosti pri delu ter podali predloge za
izboljšanje trenutnega stanja

16:20 – 16:35

Odškodninska odgovornost za poškodbe pri delu v
gozdu in na kmetiji: Mirjana JEDRINOVIČ,
Zavarovalnica triglav d.d
Poročilo moderatorjev obeh delavnic in oblikovanje
skupnih zaključkov

16:35 – 17:00
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